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Kern mededeling:

Grondverzet wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van PFAS, een groep chemi
sche stoffen die van nature niet in het milieu voorkomt. Een ander probleem is
dat er geen toepassingsnormen waren voor grond en baggerspecie voor deze stof
fen, waardoor landelijk grondverzet stagneerde. Er is per 1 oktober een tijdelijk
handelingskader, met normering voor het toepassen van grond en baggerspecie,
verontreinigd met PFAS. Maar met een erg strenge normering, waardoor grond
verzet alsnog stagneert. De Staatssecretaris heeft op 29 oktober bekend gemaakt
dat ze bereid is om deze norm te verruimen. Dat doet ze door het RIVM een
achtergrondwaarde vast te laten stellen, die geen risico’s oplevert. Dat kan om
dat in korte tijd op landelijke schaal veel onderzoek is gedaan naar PFAS. Het
RIVM vril het onderzoek naar de achtergrondwaarde voor 1 december gereed heb
ben. Ondertussen kan grondverzet wel door, maar met meer kosten en kost het
meer tijd. Lokaal beleid kan ondertussen voor achtergrondwaarden voorbereid
worden.
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Mededeling:

PE4S in het milieu
Poly- en perfluoralkylstoffen^ (PFAS) zijn chemische stoffen die vanaf de jaren 50
zijn gemaakt en toegepast vanv/ege hun specifieke eigenschappen, zoals brandv/erendheid en vuil- en waterafstotendheid (denk aan pannen, regenkleding,
brandblussers). Door emissies bij de productie (Dordrecht, Helmond) worden
PFAS inmiddels in heel Nederland als diffuse verontreiniging in bodem, grondwa
ter en oppervlaktewater aangetroffen (achtergrondwaarden). Verder zijn er door
de vele toepassingen en incidenten ook puntbronnen (verontreinigingslocaties)
ontstaan.
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Regels
PFAS zijn stoffen die niet in het milieu thuishoren. Het overheidsbeleid is er op
gericht om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Over de
toxiciteit en gedrag in het milieu is nog beperkt kennis, maar wordt veel onder
zoek gedaan. In het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” is om die reden de bepalingsgrens (0,1 ug/kg.ds)
als norm voor grondverzet in het buitengebied ingesteld. In de praktijk blijkt nu
dat in heel Nederland PFAS wordt aangetroffen boven deze waarde en deze norm
het grondverzet stiliegt.
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Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoften pemuoróctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen Zij worden
al decennia gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast
in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Kenmer
kend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn.
Van sommige PFAS is aangetoond dat ze toxisch zijn. De stoffen PFOS en PFOA behoren tot de zoge
naamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een aantal andere stoffen uit de PFAS groep, zoals
GenX, staan op de lijst van potentiële ZZS (PZZS).
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Wat wel mag is grond van schonere kwaliteit op grond van minder schone kwaliteit plaatsen, mits
de concentraties beneden de vastgestelde toepassingsnormen^ blijven. Daarvoor zijn extra contro
les nodig en die kosten geld en tijd.
Ook mag er lokaal beleid voor achtergrondwaarden worden gemaakt, mits deze achtergrondwaarden ook beneden de vastgestelde toepassingsnormen^ blijven. Op basis van onderzoek kunnen zones
met gelijke achtergrondwaarden bepaald worden en vastgelegd worden in een bodemkwaliteits
kaart. Binnen de zones van gelijke bodemkwaliteit is vrij grondverzet dan weer mogelijk. Opstellen
en vaststellen van dit lokale beleid is een gemeentelijke bevoegdheid.
------------ --Situatie in Flevoland voor grondverzet en baggerspecie

Lokaal beleid in voorbereiding
In Flevoland hebben de gemeenten gezamenlijk al lokaal beleid voor achtergrondwaarden (Nota bo
dembeheer) en daarin moet het nieuwe PFAS nu snel een plek krijgen door;
Herzien provincie brede bodemkwaliteitskaart voor PFAS
Alle Flevolandse gemeenten hadden de wens een bodemkwaliteitskaart te hebben die vrij
grondverzet over gemeentegrenzen mogelijk maakte. Afgelopen jaar is deze provincie
brede bodemkwaliteitskaart afgerond. Op basis van deze kaart zou vrij grondverzet over de
gemeentegrenzen en de provinciale wegbermen mogelijk zijn, maar deze kaart moet nu
worden herzien voor het nieuwe PFAS. Alle gemeenten hebben opdracht gegeven voor on
derzoek naar PFAS. De voorlopige resultaten, verhoogde achtergrondgehalten, staan de
doelstelling van vrij grondverzet niet in de weg (beneden de toepassingsnorm^) .
Opstellen lokaal beleid voor PFAS
Er moet een beleidsnotitie over de achtergrondwaarden opgesteld worden die toegevoegd
moet worden aan de gemeentelijke ’’Nota bodembeheer” in het kader van het “Besluit bo
demkwaliteit”. Dat is de landelijke regelgeving voor grondverzet.
Vaststellen lokaal beleid PFAS
Dit is de taak van alle afzonderlijke gemeenten.

Het aanpassen van de provincie brede bodemkwaliteitskaart is een gezamenlijke opdracht van de
gemeenten en provincie en wordt gecoördineerd door “onze” omgevingsdienst (OFGV). De verwach
ting is dat de bodemkwaliteitskaart en de beleidsnotitie medio december afgerond zijn. Daarna is
het aan de gemeenten om deze zo snel mogelijk vast te stellen. Vermoedelijk is het versoepelen
van de norm door de Staatssecretaris eerder een feit, dan de aanpassing van het lokale beleid.
Toch is het goed om lokaal beleid te hebben om te voorkomen dat we te maken krijgen met “normopvulling”. Dit betekent dat er dan mogelijk alsnog vuilere grond op schonere grond komt en dat
willen we voorkomen. Dit is ook het uitgangspunt van het bestaande beleid.
De verzamelde gegevens over PFAS uit elke provincie zijn op verzoek van de Staatssecretaris aan
het RIVM overgedragen ten behoeve van het onderzoek naar de landelijke achtergrondwaarde.
Infra
Bij de uitvoerende afdeling Infrastructuur gaat grondverzet door. Wel is het zo dat dit tot meerwerk en meerkosten leidt. Er is meer voorbereidingstijd nodig. Er zijn langere doorlooptijden i.v.m.
partij keuringen op PFAS van grond/bagger. Partij keuringen, stagnatie en extra vervoer brengen ex
tra kosten met zich mee. De provincie brede bodemkwaliteitskaart geldt ook voor de provinciale
wegbermen. De afdeling infrastructuur heeft er zodoende belang bij dat de bodemkwaliteitskaart
zo snel mogelijk vastgesteld wordt.

2 PFOS = 3 mg/kg.ds ,PFOA = 7 mg/kg ds, GenX = 3 mg/kg ds, andere PFAS = 3 mg/kg ds is toèpassingsnorm,
afhankelijk van de bodemfunctieklasse, behoudens voor bodemfunctieklasse landbouw/natuur tenzij sprake is
van lokaal vastgestelde achtergrondwaarden onder deze norm of wanneer grond gecontroleerd is en beneden
deze norm verplaatst wordt naar een locatie van minder goede kwaliteit.
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Baggerspecie uit Rijkswateren
De provincie is bevoegd gezag voor het storten van zeer verontreinigde baggerspecie in Rijksbaggerspeciedepot IJsseloog. Op grond van de huidige vergunning kan baggerspecie verontreinigd met
PFAS tot 50 mg/kg, afkomstig uit Rijkswateren en binnen het vergunde geografisch herkomstgebied
dat ook buiten Flevoland ligt, gestort worden in IJsseloog. De verwachting is dat er geen baggerspe
cie met PFAS boven deze norm wordt aangetroffen in het herkomstgebied. De monitoring van en
rondom het depot zal door Rijkswaterstaat uitgebreid worden voor PFAS.

Bijlagen________

Naam bijlage:

eDocs

openbaar in de zin

nummer:

van de WOB

(ja/nee aangeven)

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van
PFAS-houdende grond en baggerspecie

2500990

ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:

eDocs

Openbaar in de zin

nummer:

van de WOB

(ja/nee aangeven)
Tot

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

1. Inleiding
Het huidige stringente beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie die is verontreinigd
met stoffen waarvoor nog geen toepassingsnormen zijn ontwikkeld, zorgt in het geval van PFAShoudende grond en baggerspecie voor stagnatie bij werkzaamheden waarbij grond en baggerspecie
vrijkomt. Dit leidt momenteel in de praktijk tot problemen in het kader van projecten in de grond-,
weg- en waterbouw omdat de vrijkomende grond en baggerspecie niet kan worden afgezet. Deze
stagnatie leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten, doordat baggerwerkzaamheden worden
uitgesteld en bijvoorbeeld infrastructurele werken en woningbouwprojecten vertragen of stil komen
te liggen.
Van verschillende kanten is er daarom bij mij op aangedrongen om vooruitlopend op een
definitieve oplossing, in afwachting van de resultaten van nog lopende onderzoeken naar een
definitieve normstelling nu al een voorlopige oplossing te bieden voor de impasse die is ontstaan.
Daarom heb ik, in afwachting van de resultaten van lopend onderzoek naar de aanwezigheid van
PFAS in Nederland en de mate van bedreiging daarvan voor mens en milieu, op grond van de
kennis die inmiddels over PFAS is bijeengebracht, het onderhavige tijdelijk handelingskader voor
het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie opgesteld in overleg met het
interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van
Waterschappen (UvW). Dit beleid zal juridisch worden verankerd via een wijziging van de Regeling
bodemkwaliteit. Tot die tijd kan dit tijdelijk handelingskader in de praktijk al vast worden toegepast
via de zorgplicht op grond van de Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet.
Het tijdelijk handelingskader zal van kracht blijven totdat de lopende onderzoeken zijn afgerond en
er een completer beeld van de PFAS-problematiek is. Op basis daarvan zal de definitieve
normstelling in de Regeling bodemkwaliteit vastgelegd worden.
Het huidige beleid houdt in dat grond en baggerspecie die met een onbekende stof verontreinigd
zijn, niet mogen worden toegepast als hun aanwezigheid kan worden vastgesteld, dat wil zeggen
bij concentraties boven de zogenaamde bepalingsgrens. Dit beleid is een uitwerking van het
voorzorgbeginsel dat aan het algemene milieubeleid ten grondslag ligt. Zo lang de gevolgen van
een stof voor mens en milieu nog niet bekend zijn, moeten geen onverantwoorde risico’s voor
mens en milieu worden genomen en mag de bestaande milieukwaliteit niet verder achteruitgaan
doordat de verontreinigende stof zich verder in het milieu verspreidt. Dit beleid is neergelegd in de
Regeling bodemkwaliteit1 en heeft dus een juridische status.
Het Besluit bodemkwaliteit, dat voor de Regeling bodemkwaliteit de wettelijke grondslag vormt,
biedt de mogelijkheid om op lokaal niveau hiervan af te wijken teneinde beter in te spelen op de
lokale omstandigheden die zich voordoen. Binnen de randvoorwaarden die in het Besluit
bodemkwaliteit zijn aangegeven, kan een soepeler norm worden vastgesteld voor grondverzet
binnen een aangewezen beheergebied. De randvoorwaarden houden in dat geen risico voor mens
en milieu mag ontstaan en de kwaliteit van de bodem binnen het beheergebied niet mag
verslechteren (stand-still). Verschillende overheden hebben van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt om de optredende stagnatie bij de afzet van PFAS-houdende grond en baggerspecie
binnen hun gebied op te lossen.
Op grond van het onderzoek dat tot nu toe is gedaan acht ik het verantwoord om vooruitlopend op
een definitieve normstelling voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie een
voorlopige norm vast te stellen die boven de bepalingsgrens ligt. Hierdoor kan het grondverzet
weer op gang komen. Uitgangspunt van dit tijdelijk handelingskader is dat de kwaliteit van de
bodem, het grondwater en het oppervlaktewater hierdoor niet mag verslechteren (stand still), dat
verspreiding via het grondwater wordt tegengegaan en dat rekening wordt gehouden met

1

Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/2018-11-30
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bijzondere risicosituaties die zich kunnen voordoen evenals met belangen die extra bescherming
rechtvaardigen, zoals het belang van de drinkwatervoorziening. RIVM laat ik verder onderzoek
doen om tot definitieve normstelling te komen.
Intussen ben ik samen met de decentrale overheden bezig om een meetprogramma op te zetten
teneinde een landelijk dekkend beeld van het voorkomen van PFAS in bodem en waterbodem te
verkrijgen. Het meetprogramma zal een advies bevatten over de wijze van meten van PFAS 2, zodat
de meetwaarden van de verschillende laboratoria met elkaar vergelijkbaar zijn, alsmede een lijst
van PFAS waarvan het verstandig is die te meten en een indicatie van de plaatsen waar gemeten
zou moeten worden om het landelijke beeld compleet te krijgen.
2. Schets van de PFAS-problematiek
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu
voorkomen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen
perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen
die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en
vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen en
in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim,
pannen, kleding en cosmetica.
Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar
zijn. Van sommige PFAS is al aangetoond dat ze toxisch zijn. De stoffen PFOS en PFOA behoren tot
de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een aantal andere stoffen uit de PFAS groep,
zoals GenX, staan op de lijst van potentiële ZZS (PZZS).
Door het wijdverbreide gebruik en door emissies en incidenten worden PFAS inmiddels in
Nederland, en breder in Europa, niet alleen bij puntbronnen, maar ook als diffuse verontreiniging in
bodem, grondwater en oppervlaktewater aangetroffen.3
Het overheidsbeleid is er op gericht om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.
De aanwezigheid van ZZS dient zowel aan de “voorkant” (preventie) als aan de “achterkant”
(beheer) aangepakt te worden. Aan de “voorkant” betekent: voorkomen dat er ZZS-en in het
milieu komen. Rijkswaterstaat en de provincies zijn op dit moment al de afgegeven vergunningen
aan het doorlichten op het gebruik van (P)ZZS in het productieproces, het voorkomen daarvan in
emissies, lozingen en afvalstromen, en toepassing van de best beschikbare technieken om emissies
naar het milieu te minimaliseren. Ik adviseer andere bevoegde gezagen dit voorbeeld te volgen.
Om de decentrale overheden te ondersteunen ga ik onderzoek laten uitvoeren naar de bronnen van
PFAS4. Dit onderzoek zal naar verwachting eind 2020 afgerond worden. Op basis van informatie
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Bij afspraken over het meten gaat het net als bij andere verontreinigingen over de wijze waarop veldwerk wordt gedaan, op welke wijze
monsters moten worden genomen, verpakt en vervoert etcetera. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande procedures waarbij
gebruik zal worden gemaakt van hoofdstuk 7 van het kennisrapport van het expertisecentrum PFAS:
https://www.expertisecentrumpfas.nl/images/Handelingskader/DDT219-1-18-009.764-rapd-Kennisdocument_PFAS_-_definitief_02.pdf
3 Zie onder andere:
- Rijkswaterstaat (2014) Perfluoralkylzuren in Nederlands oppervlaktewater 2008-2012;
- Anna Kärrman et al. (2019) PFASs in the Nordic environment. Screening of Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFASs) and Extractable
Organic Fluorine (EOF) in the Nordic Environment. Nordic Council of Ministers 2019. ISBN 978-92-893-6062-3;
- Renner, R. (2001). Growing concern over perfluorinated chemicals. Environmental Science and Technology, 35, 154A–160A;
- Renner, R. (2003). Concerns over common perfluorinated surfactant. Environmental Science and Technology, 37, 201A–202A;
- Rayne, S., and Forest, K. (2009). Perfluoroalkyl sulfonic and carboxylic acids: A critical review of physicochemical properties, levels and
patterns in waters and wastewaters, and treatment methods. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 44, 1145–1199;
- Expertisecentrum PFAS (2018) Aanwezigheid PFAS in Nederland. Deelrapport C - Diffuse belasting van PFOS en PFOA in de bovengrond.
Kenmerk DDT219-1/18-008.244
4

Zie mijn brief van 29 mei 2019, Kamerbrief Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (TK, 2018-2019, 28089 nr.135)
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over de bronnen, kunnen maatregelen om emissie van en blootstelling aan PFAS te minimaliseren
verder worden vormgegeven.
3. Het huidige toetsingskader
Het huidige toetsingskader heeft het voorzorgbeginsel als uitgangspunt. Dat houdt in dat er geen
risico mag worden genomen dat de bodemkwaliteit door het toepassen van grond en baggerspecie
verslechtert. Dit voorzorgbeginsel kleurt ook de zorgplicht in. De zorgplicht houdt in dat de
toepasser die redelijkerwijs kan vermoeden dat er nadelige effecten kunnen optreden voor mens
en milieu als gevolg van het toepassen van grond of baggerspecie, maatregelen moet nemen om
die effecten te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.
Bij het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater wordt in het kader van het
Besluit bodemkwaliteit alleen aan de bestaande (water)bodemkwaliteit getoetst.
Bij het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem wordt in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit een zogenaamde dubbele toets gehanteerd. Deze houdt in dat de kwaliteit van de
grond of baggerspecie die wordt toegepast, aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen, en dat
daarnaast rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van de bodem waarop de grond of
baggerspecie wordt toegepast. Hiermee wordt beoogd te waarborgen dat het toepassen van grond
en baggerspecie niet tot verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit kan leiden (stand still) en
dat de bodem daarnaast (niet on)geschikter wordt voor het vervullen van de beoogde functies (die
een geleidelijke verbetering van de bestaande bodemkwaliteit wenselijk kunnen maken).
In het kader van de toets aan de bodemfunctie wordt uitgegaan van de bodemfunctieklasse waarin
de landbodem door de gemeente is ingedeeld op grond van het beoogde gebruik dat daarvan wordt
gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen “voldoen aan de achtergrondwaarde”, in de
praktijk aangeduid als bodemfunctieklasse “landbouw/natuur”, en de bodemfunctieklassen “wonen”
en “industrie”. Ter begrenzing van de bodemfunctieklassen zijn in bijlage B bij de Regeling
bodemkwaliteit voor een groot aantal verontreinigende stoffen verschillende, oplopende, waarden
vastgesteld, die moeten waarborgen dat er gegeven de toegekende functies bij het toepassen van
grond en baggerspecie geen risico’s voor mens en milieu kunnen optreden. Voor de
bodemfunctieklassen wonen en industrie worden deze waarden aangeduid als maximale waarden.
Voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur wordt de achtergrondwaarde van de stof die in
Nederland wordt aangetroffen, feitelijk als maximale waarde gehanteerd.
In dit tijdelijk handelingskader wordt gesproken van de bodemfunctieklassen landbouw/natuur,
wonen en industrie en de maximale waarden waarmee de bodemfunctieklassen worden begrensd.
Hoewel deze aanduidingen niet geheel overeenkomen met de letter van het Besluit bodemkwaliteit
wordt hiermee de inmiddels gevestigde praktijk gevolgd, die bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet ook in de regelgeving zal worden verankerd. Behalve het verschil in aanduiding van
de eis “voldoen aan de achtergrondwaarde” als bodemfunctieklasse landbouw/natuur en de
achtergrondwaarde die ter begrenzing van deze bodemfunctieklasse wordt gehanteerd als
maximale waarde, wordt er in dit tijdelijk handelingskader inhoudelijk geen enkel verschil met de
thans geldende regelgeving gemaakt.
Als voor een verontreinigende, niet-genormeerde stof nog geen toepassingsnormen zijn
vastgesteld, wordt vooralsnog van de bepalingsgrens uitgegaan. Dit is onder meer vastgelegd in
voetnoot 4 van bijlage B bij de Regeling bodemkwaliteit, waarin een verwijzing is opgenomen naar
bijlage 6 bij de circulaire bodemsanering. De bepalingsgrens is niet gebaseerd op een
risicobenadering maar wordt gehanteerd uit het oogpunt van voorzorg omdat er geen beter
alternatief beschikbaar is. Voor niet-genormeerde stoffen ontbreekt namelijk in de regel een
risicoanalyse. Als wel de nodige informatie voorhanden is over de risico’s die een stof bij het
toepassen van grond en baggerspecie voor mens en milieu meebrengt, moet de bepalingsgrens
niet als harde grens worden gehanteerd, maar moet naar bevind van zaken worden gehandeld.
Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 10.
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De stoffen uit de PFAS-stofgroep behoren tot de niet-genormeerde stoffen. De metingen die tot op
heden bekend zijn in Nederland tonen aan dat PFAS veelal boven de bepalingsgrens voorkomen.
Dit betekent dat de gehalten van PFAS in grond en baggerspecie die uit de bodem ontgraven
worden volgens de huidige praktijk boven de grens liggen om die grond en baggerspecie te kunnen
hergebruiken. Dit leidt tot stagnatie in het verzet van grond en baggerspecie. Zoals in paragraaf 10
eveneens zal worden toegelicht, is voor PFAS inmiddels uit onderzoek voldoende informatie naar
voren gekomen om in het kader van het Besluit bodemkwaliteit bij de toepassing van voetnoot 4
van bijlage B bij de Regeling bodemkwaliteit en de invulling van de zorgplicht waaraan de
toepasser moet voldoen, al vast uit te gaan van dit tijdelijk handelingskader.
Het vernieuwde toetsingskader zal zo spoedig mogelijk in de normstelling in bijlage B bij de
Regeling bodemkwaliteit worden verankerd. De toepassingsnormen die in bijlage B bij de Regeling
bodemkwaliteit zijn opgenomen, gelden in beginsel in het hele land. Op de mogelijkheid van lokaal
beleid wordt ingegaan in paragraaf 5.
4. Het vernieuwde toetsingskader
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorlopige toepassingsnormen voor de
onderscheiden situaties waarin grond en baggerspecie worden toegepast, die ik van plan ben op
korte termijn in de Regeling bodemkwaliteit op te nemen. Dit zijn voorlopige toepassingsnormen
voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem. Voor een definitieve normstelling
moeten ook de resultaten bekend zijn van nog lopend onderzoek naar de mobiliteit, uitloging, bioaccumulatie en het gedrag van PFAS in grondwater.
Voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem zijn de toepassingsnormen
afgeleid van een rapportage van het RIVM5 over de risicogrenzen van de tot de PFAS-stofgroep
behorende stoffen PFOA, PFOS, GenX en “andere PFAS” voor de bodemfuncties landbouw/natuur,
wonen en industrie.
Tabel 1 - Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in µg/kg
d.s.)
*Categorie

Toepassingssituatie

Toepassingsnorm
Op de landbodem

5

4.1

Grond en baggerspecie toepassen boven
grondwaterniveau(1)

Afhankelijk van de
bodemfunctieklasse, zie tabel 2
Behoudens voor
bodemfunctieklasse
landbouw/natuur:
PFOS = 3
PFOA = 7
GenX = 3
andere PFAS = 3

4.2

Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1)
als bedoeld in art. 35, onder f (verspreiden op de
kant)

PFOS = 3
PFOA = 7,
GenX = 3
andere PFAS = 3

4.3

Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven
grondwaterniveau(1)

PFOS = 3
PFOA = 7,
GenX = 3
andere PFAS = 3

Zie: RIVM (2019), Risicogrenzen voor pfos, pfoa en genx voor toepassen van grond en bagger.
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*Categorie

Toepassingssituatie

Toepassingsnorm

4.4

Grond en baggerspecie toepassen boven
grondwaterniveau(1) in
grondwaterbeschermingsgebieden

Bepalingsgrens = 0,1(3)

4.5

Grond en baggerspecie toepassen onder
grondwaterniveau(2), met inbegrip van grootschalig
toepassen

Bepalingsgrens = 0,1

4.6

Grond toepassen

Bepalingsgrens = 0,1

4.7

Baggerspecie toepassen - benedenstrooms in
hetzelfde oppervlaktewaterlichaam, met inbegrip van
grootschalig toepassen

Geen toets aan kwaliteit, wel
meten en toetsen op uitschieters

4.8

Baggerspecie toepassen bovenstrooms in hetzelfde
oppervlaktewaterlichaam of in een ander
oppervlaktewaterlichaam, met inbegrip van
grootschalig toepassen

Bepalingsgrens = 0,1(4)

4.9

Grond en baggerspecie grootschalig toepassen in
diepe plassen

Bepalingsgrens = 0,1(5)

In oppervlaktewater

(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’:
tot ten hoogste 1 meter onder het maaiveld.
(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op
een diepte van 1 meter en meer onder het maaiveld.
(3) Het bevoegd gezag kan voor het toepassen van gebiedseigen grond en baggerspecie uit het
desbetreffende beheergebied een gebiedspecifieke afweging maken. Hierop wordt ingegaan in
paragraaf 5.
(4) Bij het toepassen van baggerspecie bovenstrooms in dezelfde watergang kan gebiedspecifiek
afgeweken worden van de bepalingsgrens bij toepassing van PFAS-houdende baggerspecie. PFAShoudende baggerspecie mag toch worden toegepast als door metingen is aangetoond dat het
PFAS-gehalte in de toe te passen baggerspecie lager is dan de achtergrondwaarde op de
toepassingslocatie. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5.
(5) Bij het toepassen van baggerspecie in diepe plassen kan gebiedspecifiek afgeweken worden van
de bepalingsgrens bij toepassing van PFAS-houdende baggerspecie. Baggerspecie mag toch
worden toegepast als er een locatie-specifieke afweging gemaakt is waarbij aangetoond is dat er
minimale uitwisseling is met het grondwater (de diepe plas moet in ieder geval geohydrologisch
geïsoleerd zijn). Verder kan er ook een uitzondering gemaakt worden voor baggerspecie uit de
directe omgeving (“het eigen beheersgebied”). Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5.
Tabel 2 - Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de
landbodem boven grondwaterniveau(1) (in µg/kg d.s.) – categorie 4.1 uit tabel 1(2)
Functieklasse in de zin
van het Besluit
bodemkwaliteit
landbouw/natuur
landbouw/natuur, bij hogere
achtergrond-waarde dan 0,1

PFOS

PFOA

GenX

Overige
PFAS

0,1
0,1
0,1
0,1
de gemeten
de gemeten
de gemeten
de gemeten
achtergrondachtergrondachtergrondachtergrondwaarde, ten
waarde, ten
waarde, ten
waarde, ten
hoogste 3,0
hoogste 7,0
hoogste 3,0
hoogste 3,0
wonen
3,0
7,0
3,0
3,0
industrie
3,0
7,0
3,0
3,0
(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’:
tot ten hoogste 1 meter onder het maaiveld.
(2) Op de waarden uit deze tabel hoeft (tot 10%) geen bodemtypecorrectie toegepast te worden
(dit is overeenkomstig de systematiek zoals die op dit moment al voor PAK geldt).
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De toepassingsnormen voor de onderscheiden categorieën van toepassingen worden hieronder
toegelicht.
4.1 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau
Op basis van de nu beschikbare kennis kunnen met inachtneming van het voorzorgbeginsel voor
het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie op de landbodem hogere landelijke
normen dan de bepalingsgrens worden gehanteerd. Dit is overeenkomstig het Besluit
bodemkwaliteit en in lijn met de maximale waarden die voor andere stoffen in de Regeling
bodemkwaliteit zijn opgenomen en die ook boven de bepalingsgrens liggen.
Bij een norm van 7 microgram per kilogram droge stof (μg/kg d.s.) aan PFOA en 3 μg/kg d.s. aan
PFOS, GenX en andere individuele PFAS bestaan er volgens de huidige inzichten geen
onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu.
Deze toepassingsnormen kunnen binnen de randvoorwaarden die daarvoor in het Besluit
bodemkwaliteit zijn gegeven, op lokaal niveau in een aangewezen bodembeheergebied worden
gespecificeerd als er lokaal aanleiding is om een andere waarde vast te stellen (zie paragraaf 5 –
lokaal beleid). De landelijke normen zijn weergegeven in tabel 2 en komen in de plaats van de
bepalingsgrens die nu nog als toepassingsnorm in de Regeling bodemkwaliteit is opgenomen.
Voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur moet in beginsel worden uitgegaan van de
bepalingsgrens van 0,1 μg/kg d.s. Omdat de achtergrondwaarde die voor PFAS in Nederland wordt
aangetroffen, op dit moment nog niet bekend is, wordt overeenkomstig het voorzorgbeginsel de
bepalingsgrens als voorlopige achtergrondwaarde gehanteerd. Als op de plaats waar de grond of
baggerspecie wordt toegepast echter een hogere achtergrondwaarde wordt gemeten, kan de
gemeten achtergrondwaarde voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur als toepassingsnorm
worden gehanteerd, omdat in dat geval wordt voldaan aan het uitgangspunt stand-still. Als de
gemeten achtergrondwaarde boven de toepassingsnormen voor de bodemfunctieklasse wonen ligt,
moeten de voor die bodemfunctieklasse vastgestelde toepassingsnormen worden gehanteerd. Uit
de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit, waarin voor de bodemfunctieklassen
landbouw/natuur de strengste toepassingswaarden worden gehanteerd, vloeit voort dat de
toepassingsnorm in deze bodemfunctieklasse ook als een hogere feitelijk bodemkwaliteit wordt
gemeten, niet boven de toepassingsnormen voor de bodemfunctieklassen wonen en industrie kan
liggen. De voor de bodemfunctieklasse wonen vastgestelde toepassingsnormen zijn dus tevens de
bovengrens voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur. Omdat de onderzoeken naar mobiliteit,
uitloogkarakteristieken, gedrag in grondwater en bio-accumulatie nog lopen, is een
gedifferentieerde normstelling op dit moment nog voorbarig. Daarom worden in het licht van het
voorzorgbeginsel voor de bodemfunctieklasse industrie voorlopig dezelfde maximale waarden als
toepassingsnormen gehanteerd die ook gelden voor de bodemfunctieklasse wonen. Zo wordt
voorkomen dat de problematiek van PFAS-houdende grond en baggerspecie lopende het onderzoek
naar de definitieve normstelling nog groter kan worden. Decentrale bevoegde gezagen kunnen hier
binnen de kaders die het Besluit bodemkwaliteit hiervoor aangeeft, in het kader van
gebiedspecifiek beleid een andere afweging maken en in een aangewezen bodembeheergebied
lagere dan wel hogere toepassingsnormen vaststellen. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5.
De toepassingsnorm voor de overige stoffen uit de PFAS groep is vastgesteld op 3,0 µg/kg d.s. per
individuele stof afzonderlijk. Dit niveau is ontleend aan de waarde voor PFOS. Van PFOS is bekend
dat het één van de meer zorgwekkende PFAS-verbindingen is. Daarom is voor deze stof gekozen
als indicator.
Het is momenteel nog niet mogelijk om een cumulatieve norm voor PFAS vast te stellen. Omdat dit
zeer complex blijkt is hiervoor meer tijd nodig. Daarom is er in dit tijdelijk handelingskader nog
geen cumulatieve norm opgenomen die rekening houdt met de cumulatie van effecten die door van
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verschillende PFAS worden veroorzaakt. Het RIVM doet hier nog onderzoek naar. Het is mijn
bedoeling dat in het definitieve handelingskader voor PFAS wel een cumulatieve toepassingsnorm
op te nemen.
Wat betreft de dubbele toets die bij het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem
volgens het Besluit bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd, wordt opgemerkt dat het bepalen
voor PFAS van de kwaliteit van de bodem waarop PFAS-houdende grond of baggerspecie wordt
toegepast (de ontvangende bodem), alleen noodzakelijk is voor landbodems die zijn ingedeeld in
de bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur en/of de bodemfunctieklasse landbouw/natuur.
Als de landbodem reeds is ingedeeld in de bodemkwaliteitsklassen wonen en industrie levert het
vaststellen van de bodemkwaliteit geen informatie op die relevant is om PFAS-houdende grond of
baggerspecie te mogen toepassen. De indeling van de bodem in de klasse wonen of industrie kan
door aanvullend onderzoek naar PFAS in de ontvangende bodem namelijk niet veranderen.
Hierdoor moet bij de dubbele toets het gehalte aan PFAS in toe te passen grond of baggerspecie
daar altijd aan de norm voor wonen voldoen. Om te bepalen of aan deze eis wordt voldaan kan dan
worden volstaan met het meten van het gehalte aan PFAS in de grond of baggerspecie.
4.2 Baggerspecie verspreiden op de landbodem (art. 35, lid 1, onder i, Besluit bodemkwaliteit)
boven grondwaterniveau
Voor het verspreiden van baggerspecie uit watergangen op de kant (art. 35, onder f, van het
Besluit bodemkwaliteit) gelden op grond van art. 60 van het Besluit bodemkwaliteit aparte
toepassingsnormen. Voor dit bijzondere geval van verspreiden van baggerspecie op de landbodem
gelden dezelfde toepassingsnormen als voor andere vormen van toepassen van materiaal op de
landbodem boven het grondwaterniveau. Bij een norm van 7 microgram per kilogram droge stof
(μg/kg d.s.) aan PFOA en 3 μg/kg d.s. aan PFOS, GenX en andere individuele PFAS bestaan er
volgens de huidige inzichten geen onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu. Daarom kunnen
deze normen ook voor verspreiden van baggerspecie uit watergangen op de kant worden
gehanteerd.
Omdat de verwachting is dat een watergang niet zwaarder met PFAS belast zal zijn dan de bodem
die er direct naast ligt, mag baggerspecie op de kant gezet worden zonder dat overal gemeten
hoeft te worden. Dit omdat deze toepassing in principe niet leidt tot een verslechtering van de
kwaliteit van de bodem. Wel moeten er een aantal representatieve metingen worden gedaan. Het
is mogelijk dat er bij metingen van PFAS-gehalten in baggerspecie onverwachte hoge waarden te
zien zijn. In dat geval dient nagegaan te worden of er een puntbron aanwezig is. In het kader van
de zorgplicht, vastgelegd in de Waterwet en het Bbk, dient bij onverwachte waarden
gedetailleerder onderzoek gedaan te worden om te zorgen dat de water- en bodemkwaliteit niet
verslechteren door het toepassen van desbetreffende baggerspecie. Het onderhoud van
watergangen door waterschappen door middel van het periodiek op de kant zetten van
baggerspecie kan aldus gewoon doorgang vinden.
Het uitgangspunt van stand-still komt niet in het geding door deze toepassingsnormen ook te
hanteren als de bodem is ingedeeld in de klasse landbouw/natuur. Daarvoor geldt bij andere
toepassingen van grond en baggerspecie een strengere norm, namelijk 0,1 of de gemeten hogere
feitelijke achtergrondwaarde (tot aan de toepassingsnormen voor de bodemfunctieklasse wonen).
De baggerspecie in een watergang is daar door afspoeling van grond van de aangrenzende
terreinen in terecht gekomen en zal daarom over het algemeen dezelfde kwaliteit hebben. Het is
echter niet wenselijk om toe te staan dat het PFAS-gehalte helemaal niet hoeft te worden bepaald
voor het mogen voor het verspreiden van baggerspecie uit een watergang op de kant.
Baggerspecie die om wat voor reden dan ook niet voldoet aan de toepassingsnormen, mag niet op
de kant worden verspreid. Anders dan bij het benedenstrooms toepassen van baggerspecie in
hetzelfde oppervlaktewaterlichaam (zie categorie 4.7) zou in dat geval de baggerspecie niet vanzelf
door natuurlijke processen terug op de kant zijn teruggekomen, zodat het hier wel zinvol is om het
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beoogde kwaliteitsniveau van de baggerspecie als uitgangspunt voor de toepassingsnormen te
hanteren. Vandaar dat enkele representatieve metingen wel gewenst zijn.
Voor het toepassen van baggerspecie uit watergangen op de kant is het in het kader van de
dubbele toets niet nodig om de bodemkwaliteit vast te stellen. Dit heeft geen toegevoegde waarde
omdat de uitkomsten voor het mogen toepassen geen relevante informatie oplevert.
4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau
Degene die grond of baggerspecie grootschalig toepast heeft de keuze of hij wil voldoen aan de
algemene toepassingsnormen of aan de specifieke toepassingsnormen voor grootschalig toepassen.
De specifieke toepassingsnormen voor grootschalig toepassen hebben betrekking op emissies uit
de grond of baggerspecie. Voor PFAS-houdende grond en baggerspecie kunnen echter nog geen
toepassingsnormen worden vastgesteld die uitgaan van optredende emissies. Daarnaast gelden
voor grootschalige toepassen de toepassingsnormen voor de bodemfunctieklasse industrie. In lijn
met de regeling die in het Besluit bodemkwaliteit voor grootschalig toepassen van grond en
baggerspecie op de landbodem is getroffen, gelden voor PFAS-houdende grond en baggerspecie bij
grootschalig toepassen de toepassingsnormen voor de bodemfunctieklasse industrie, ook als de
bodem is ingedeeld in de klasse landbouw/natuur, dit laatste in afwijking van de
toepassingsnormen voor categorie 4.1 (toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem
boven grondwaterniveau).
4.4 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau in
grondwaterbeschermingsgebieden
In grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het
toepassen van niet-gebiedseigen grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg
d.s. Het voorzorgbeginsel brengt met zich mee dat met het oog op het zwaarwegende belang van
de drinkwaterwinning geen onnodige risico’s worden genomen. Voor gebiedseigen grond en
baggerspecie uit het desbetreffende beheersgebied mag het decentrale bevoegde gezag hiervan
afwijken en een eigen, beargumenteerde afweging maken. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5.
4.5 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem onder grondwaterniveau
Lopende het onderzoek naar het gedrag van PFAS in grondwater en andere, voor de verspreiding
van PFAS in grondwater, belangrijke onderzoeken is de toepassingsnorm voor grond en
baggerspecie die op de landbodem onder grondwaterniveau wordt toegepast, vooralsnog de
bepalingsgrens, te weten 0,1 ug/kg d.s. Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in
plaats van “onder grondwaterniveau” op een diepte van 1 meter of meer onder het maaiveld. Het
voorzorgbeginsel brengt met zich mee dat geen onnodige risico’s worden genomen. Dergelijke
risico’s kunnen ontstaan doordat PFAS-houdende grond en baggerspecie direct in contact kan
komen met grondwater, waardoor er vanwege het mobiele karakter van PFAS risico op
verspreiding in het grondwater ontstaat. Deze toepassingsnorm geldt ook voor grootschalig
toepassen van grond en baggerspecie onder grondwaterniveau.
4.6 Grond toepassen in oppervlaktewater
Voor het toepassen van PFAS-houdende grond in oppervlaktewater blijft de bepalingsgrens van 0,1
ug/kg d.s. de toepassingsnorm, omdat het materiaal volledig in contact met het water komt en er
vanwege het mobiele karakter van PFAS eerst meer bekend moet zijn over de uitloogrisico’s in die
situatie. PFAS-houdende grond loogt meer uit dan PFAS-houdende bagger. Omdat de grond niet uit
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het oppervlaktewaterlichaam6 zelf komt, is niet bij voorbaat uitgesloten dat verslechtering van de
waterkwaliteit optreedt, hetgeen in strijd is met het voorzorgbeginsel en het uitgangspunt van
stand-still.
4.7 Baggerspecie toepassen in oppervlaktewater – benedenstrooms in hetzelfde
oppervlaktewaterlichaam
Het benedenstrooms in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam toepassen van gebiedseigen
baggerspecie leidt niet tot verslechtering van de waterkwaliteit als dit plaatsvindt op locaties waar
het materiaal ook door natuurlijke erosie en sedimentatie wordt heengevoerd. Er worden dan
namelijk geen verontreinigingen aan het systeem toegevoegd. Omdat in deze situatie het
uitgangspunt van stand-still niet in het geding komt, is normstelling niet nodig. Het blijft echter
wenselijk om de PFAS-gehalten in het baggerspecie te meten, onder meer om eventuele
onverwachte hoge waarden te kunnen vaststellen. Als daarvan sprake is kan ook het
benedenstrooms toepassen van baggerspecie toch tot verslechtering van de water(bodem)kwaliteit
leiden. Dit kan met het oog op het uitgangspunt van stand-still niet worden toegestaan. In een
dergelijke situatie dient te worden nagegaan of er een puntbron aanwezig is. In het kader van de
zorgplicht, vastgelegd in de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit, dient bij uitschieters
gedetailleerder onderzoek te worden gedaan om te zorgen dat de water- en bodemkwaliteit door
het toepassen van de baggerspecie niet verslechteren.
Deze toepassingsnorm geldt ook voor grootschalig toepassen.
4.8 Baggerspecie toepassen in oppervlaktewater – bovenstrooms in hetzelfde
oppervlaktewaterlichaam of in een ander oppervlaktewaterlichaam
Voor het toepassen van PFAS-houdende baggerspecie bovenstrooms in hetzelfde oppervlaktewater
of in een ander oppervlaktewaterlichaam blijft de bepalingsgrens van 0,1 ug/kg d.s. de
toepassingsnorm. De reden is dat het bovenstrooms of in een ander oppervlaktewaterlichaam
toepassen van baggerspecie kan leiden tot een verslechtering van de water- en
waterbodemkwaliteit. Indien bij toepassingen in dezelfde watergang met metingen is aangetoond
dat het gehalte aan PFAS in de benedenstroomse baggerspecie lager of even hoog is als de
achtergrondwaarde op de bovenstroomse toepassingslocatie is geen sprake van een verslechtering
van de waterbodemkwaliteit en kan wel bovenstrooms worden toegepast. Deze toepassingsnorm
geldt ook voor grootschalig toepassen in het oppervlaktewater.
4.9 Grootschalig toepassen van grond en baggerspecie in diepe plassen
Bij diepe plassen is sprake van een bijzondere situatie. Overeenkomstig het beleid in de situaties
die zijn besproken onder 4.6 en 4.8 is voor het toepassen van PFAS-houdende grond en
baggerspecie in een diepe plas de bepalingsgrens van 0,1 ug/kg d.s. de toepassingsnorm. Het
materiaal komt volledig in contact met het grondwater met alle uitloogrisico’s van dien en komt
niet uit het eigen oppervlaktewaterlichaam. In paragraaf 5 wordt ingegaan op de mogelijkheid om
in het kader van gebiedspecifiek beleid lokaal afwijkende lokale maximale waarden vast te stellen.
5. Lokaal beleid
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Onder oppervlaktewaterlichaam wordt verstaan een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2 van de kaderrichtlijn
water, dat krachtens artikel 4.5 of 4.10 van het Waterbesluit is aangewezen in het nationale waterplan of het regionale
waterplan.
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De toepassingsnormen die in de Regeling bodemkwaliteit zijn opgenomen, gelden in beginsel voor
het hele land. Het Besluit bodemkwaliteit biedt echter de mogelijkheid om in het kader van
gebiedspecfiek beleid afwijkende lokale maximale waarden vast te stellen.
Deze kunnen zowel strenger als minder streng zijn. Alleen in de bodemfunctieklasse
landbouw/natuur is er geen reden om strengere normen vast te stellen. Daar wordt de
bepalingsgrens van 0,1 of de feitelijk gemeten achtergrondwaarde gehanteerd, waardoor stand-still
is verzekerd. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit bestaat geen mogelijkheid om strengere
gebiedspecifieke toepassingsnormen dan de achtergrondwaarden vast te stellen. Als de wens
bestaat om in het kader van gebiedspecifiek beleid een lokale maximale waarde vast te stellen,
moet de gemeente, onderscheidenlijk waterbeheerder, een bodembeheergebied aanwijzen en een
nota bodembeheer vaststellen die aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet. Daarbij kan
gebruik worden gemaakt van de Risicotoolbox bodem, onderscheidenlijk de Risicotoolbox
waterbodems. Voor PFAS is tot nu toe door enkele gemeenten gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om minder strenge normen dan de bepalingsgrens vast te stellen, om, onder
handhaving van de stand-still in het aangewezen bodembeheergebied, het optreden van stagnatie
bij het grondverzet te voorkomen.
Voor het vaststellen van strengere lokale maximale waarden kan aanleiding bestaan als de lokale
achtergrondniveaus in gebieden met de bodemfunctie wonen of industrie onder de landelijke
toepassingsnormen liggen en het bevoegd gezag het aangewezen bodemgebied wil vrijwaren van
verslechtering van de bestaande kwaliteit.
Voor het vaststellen van soepeler normen kan, zoals al werd opgemerkt, aanleiding bestaan als de
lokale achtergrondniveaus juist hoger zijn dan de landelijke toepassingsnormen en grond en
baggerspecie die in het gebied vrijkomt hierdoor volgens de landelijke toepassingsnormen niet mag
worden toegepast. Op voorwaarde dat in het aangewezen bodembeheergebied op gebiedsniveau
sprake is van stand-still kunnen de nodige afwegingen worden gemaakt die vraag en aanbod van
grond en baggerspecie binnen het gebied op elkaar afstemmen en zo grondverzet weer op gang
brengen. Daarbij kan toepassing worden beperkt tot grond en baggerspecie uit het eigen
beheersgebied, omdat het de bedoeling is problemen op te lossen die zich op lokaal niveau
voordoen. Het is namelijk voorstelbaar dat het oplossen van lokale problemen bemoeilijkt wordt
door de toestroom van grond en baggerspecie van buiten het aangewezen bodembeheergebied.
Voor diepe plassen kan de mogelijkheid van gebiedspecifiek beleid van belang zijn om minder
strenge lokale maximale waarden te kunnen vaststellen en zo meer ruimte te bieden aan het
toepassen van PFAS-houdende baggerspecie. Voorwaarde is dan wel dat is aangetoond dat sprake
is van een geohydrologisch geïsoleerde plas, waar vrijwel geen uitwisseling met het grondwater
plaatsvindt. Dit geldt niet voor grond. Grond loogt meer uit dan baggerspecie. Daarom mag PFAShoudende grond niet onder grondwaterniveau worden toegepast. Bovendien zijn er voor grond
meer toepassingsalternatieven dan voor baggerspecie. Er is daarom geen reden om de
voorzichtigheid die uit het voorzorgbeginsel voortvloeit, te laten varen zo lang toereikende
informatie over het uitlooggedrag van grond nog ontbreekt. Niet-PFAS-houdende grond mag als
voorheen worden toegepast in diepe plassen. De waterbeheerder kan een soepeler
gebiedspecifieke toepassingsnorm beperken tot het toepassen van baggerspecie uit het eigen
beheersgebied. Voorts dient rekening te worden gehouden met eventuele onverwachte uitschieters
(i.e. onverwachte gehalten aan PFAS in de baggerspecie), die baggerspecie ongeschikt kunnen
maken om toe te passen.
De komende tijd zullen de risicotoolbox bodem en de Risicotoolbox waterbodems worden
aangevuld met een instructie voor het vaststellen van gebiedspecifiek beleid met betrekking tot
PFAS-houdende grond en baggerspecie.
6. Invoer en uitvoer van grond en baggerspecie uit en naar andere lidstaten van de
EU
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PFAS-houdende grond en baggerspecie die in een andere EU-lidstaat is vrijgekomen, moet op
dezelfde wijze worden behandeld als PFAS-houdende grond en baggerspecie die in Nederland is
vrijgekomen. Het is een product dat onder de vrijheid van handelsverkeer valt en niet aan
discriminerende belemmeringen mag worden onderworpen, waardoor het minder aantrekkelijk
wordt om het product te verhandelen en in Nederland toe te passen. Net als voor PFAS-houdende
grond en baggerspecie uit Nederland geldt dat concentraties van PFAS moeten worden vastgesteld,
tenzij het vanwege de herkomst van de grond of baggerspecie of anderszins duidelijk is dat de
grond of baggerspecie geen PFAS kan bevatten. De milieuhygiënische verklaring moet hierover
duidelijkheid bieden. De ILT kan in het kader van de Europese verordening overbrenging
afvalstoffen (EVOA) de vergunning voor de invoer in Nederland van grond of baggerspecie die niet
aan de generieke of lokale toepassingsnormen voldoet, weigeren. Bij de invoer moet onder meer
de bestemming van de grond of baggerspecie worden aangegeven en worden aangetoond dat deze
daar kan worden toegepast. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met eventueel
vastgestelde strengere lokale toepassingsnormen. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met
minder strenge lokale toepassingsnormen, omdat daarvoor de voorwaarde geldt dat de grond of
baggerspecie uit het aangewezen bodembeheergebied afkomstig moet zijn en het gebiedspecifieke
beleid nodig is om op gebiedsniveau problemen bij het grondverzet op te lossen.
Bij vergunningaanvragen voor uitvoer van grond en baggerspecie naar een andere EU-lidstaat zal
de ILT rekening houden met de beoordeling door het buitenlandse bevoegd gezag, maar ook met
de kennis en toezichtscapaciteit van die autoriteit. In elk geval zal de ILT de buitenlandse autoriteit
opmerkzaam maken op mogelijk aanwezige of daadwerkelijk gemeten gehalten PFAS en de door
Nederland gehanteerde toepassingsnormen.

7. Storten, reinigen, opslaan en saneren van PFAS-houdende grond en baggerspecie
Voor inrichtingen voor het storten (op stortplaatsen of in baggerdepots), reinigen, opslaan of
verwerken van grond of baggerspecie geldt volgens de Wet milieubeheer een vergunningen- of
meldingenregime. Over het algemeen staan de verleende vergunningen bedoelde handelingen niet
toe als grond en baggerspecie met PFAS is verontreinigd. Dit levert problemen op omdat veel
grond en baggerspecie met PFAS zijn verontreinigd en de gehalten aan PFAS of andere
verontreinigende stoffen zodanig kunnen zijn dat de grond en baggerspecie niet altijd
overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit op de bodem of in oppervlaktewater kunnen worden
toegepast.
Beleidsuitgangspunt is dat zo min mogelijk afvalstoffen mogen worden gestort. Dit houdt in dat
grond en baggerspecie alleen dan gestort mogen worden als de grond of baggerspecie, eventueel
na reiniging, niet nuttig kan worden toegepast in een van de toepassingen die vallen onder art. 35
van het besluit. PFAS-houdende grond en baggerspecie komt alleen voor storten in aanmerking als
het gehalte aan PFAS (ook na reiniging) hoger is dan de toepassingsnorm of de grond en
baggerspecie op basis van andere verontreinigingen niet kunnen worden toegepast (ook niet na
reiniging).
Het is daarom wenselijk dat het storten (op stortplaatsen of in baggerdepots), reinigen, opslaan of
verwerken van PFAS-houdende grond of baggerspecie mogelijk is. Daarom wordt geadviseerd om
de vergunningen aan te passen, zodat dit mogelijk wordt. Daarbij kan het volgende worden
opgemerkt.
Als grond of baggerspecie op grond van de aanwezigheid van andere stoffen dan PFAS moeten
worden gestort omdat reiniging geen soelaas biedt, en de gehalten aan PFAS de
toepassingsnormen voor toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau in tabel 1 (3-7-3-3)
niet overschrijden, dan kan het storten van grond en baggerspecie op een stortplaats op de
landbodem worden toegestaan zonder dat specifieke aanvullende maatregelen hoeven te worden
getroffen die verband houden met de aanwezigheid van PFAS in de grond of baggerspecie. Het is
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immers ook toegestaan grond en baggerspecie met een PFAS-gehalte beneden de
hergebruiksgrens toe te passen op de landbodem boven grondwaterniveau. Wel moet het effluent
gecontroleerd worden op de aanwezigheid van PFAS. Indien er zorg is dat lozingen van effluent
zouden kunnen leiden tot een overschrijding van de oppervlaktewaternorm(en) dient in overleg
getreden te worden met het bevoegde gezag. Dit geldt ook voor het opslaan van de grond of
baggerspecie.
Als de gehalten aan PFAS boven de toepassingsnormen uitkomen, dient zeker te zijn dat de
inrichting waar de PFAS-houdende grond of baggerspecie wordt gestort of opgeslagen is uitgevoerd
met een ondoorlatende onderafdichting en dat lozingen alleen gecontroleerd plaatsvinden. Mocht
dat niet het geval zijn, dan word geadviseerd dat aanvullende maatregelen worden genomen
worden om te voorkomen dat PFAS uitspoelen en zich in de omgeving verspreiden. Daarnaast moet
in het effluent gemeten worden op het gehalte aan PFAS. Indien er zorg is dat lozingen van effluent
zouden kunnen leiden tot een overschrijding van de oppervlaktewaternorm(en) dient in overleg
getreden te worden met het bevoegde gezag.
In baggerspecie depots kan alleen PFAS-houdende baggerspecie worden gestort als de vergunning
dat toestaat. Deze kunnen alleen worden verleend als de inrichtingen hiervoor adequaat zijn
ingericht. De baggerspecie wordt, net als in het handelingsperspectief voor bagger uit het eigen
beheersgebied, vooralsnog niet getoetst aan criteria voor PFAS. Indien uit metingen blijkt dat er
sprake is van onverwacht hoge gehalten aan PFAS, kan de bagger niet zonder meer worden
gestort. In het kader van de zorgplicht, vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW), dient
onderzoek gedaan te worden naar de invloed van het effluent op het water waarop geloosd wordt
om zeker te zijn dat de omliggende water- en bodemkwaliteit niet verslechtert door de lozing van
het effluent. Bij zorg over een eventuele overschrijding van de oppervlaktewaternorm(n) is nader
overleg met het bevoegde gezag noodzakelijk.
Het reinigen van PFAS-houdende grond in verband met de aanwezigheid van andere
verontreinigende stoffen dan PFAS kan worden toegestaan als de gehalten aan PFAS beneden de
toepassingsnormen blijven. Als grond gehalten aan PFAS bevat die boden de toepassingsnormen
uitkomen moet de inrichting een vergunning hebben om de grond te mogen reinigen. Met
betrekking tot reinigen lopen er op dit moment proeven die kansrijk zijn om PFAS-houdend zand te
reinigen. Daarom worden vooralsnog geen verklaringen van niet-reinigbaarheid afgegeven voor
PFAS-houdend zand. Tot dit zand gereinigd kan worden, moet het met vergunning tijdelijk worden
opgeslagen. Daarbij moeten maatregelen worden genomen ter beheersing van de risico’s voor
mens en milieu. Hierbij kan gedacht worden aan een (boven en onder)afdichting van de grond
zodat de grond niet kan uitlogen naar de omgeving.

8. Onderzoek, metingen en vervolg
Er zijn verschillende onderzoeksopdrachten aan het RIVM gegeven om de gevolgen van het voorkomen van PFAS in het milieu in kaart te brengen en risicogrenzen vast te stellen voor PFAShoudende grond en baggerspecie in de verschillende te onderscheiden situaties. De resultaten van
het onderzoek, welke tot nu toe beschikbaar zijn, vormen de grondslag om in dit toepassingskader
voorlopige toepassingsnormen te kunnen vaststellen. Er zijn echter nog verschillende aspecten in
onderzoek, in het bijzonder de karakteristieken van de verschillende stoffen uit de PFAS-groep met
betrekking tot mobiliteit, uitloogbaarheid, gedrag in grondwater en bio-accumulatie. Naar
verwachting zal in 2020 voldoende informatie zijn verzameld om dit tijdelijke handelingsperspectief
te kunnen evalueren en zowel voor de landbodem als voor oppervlaktewaterlichamen het
definitieve handelingsperspectief voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie te
kunnen vaststellen.
RIVM heeft de opdracht om de achtergrondwaarden en het voorkomen van PFAS in Nederland in
beeld te brengen. Op basis van de verkregen gegevens zal het RIVM de achtergrondwaarden van
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de meest voorkomende PFAS in Nederland bepalen, waarvan ook de maximale waarden voor de
onderscheiden bodemfuncties landbouw/natuur, wonen en industrie kunnen worden afgeleid, die
nu bij gebrek aan de daarvoor benodigde gegevens nog op hetzelfde niveau moeten worden
vastgesteld. In samenwerking met de betrokken overheden zal een (standaard) meetstrategie
nader worden uitgewerkt.
In het kader van het Besluit bodemkwaliteit zullen initiatiefnemers tot grondverzet uit binnen– en
buitenland de gehalten aan PFAS in toe te passen grond en baggerspecie moeten vaststellen en
laten vastleggen in een milieuhygiënische verklaring die elke partij moet begeleiden.
Het verdient aanbeveling dat de betrokken overheden, zoals gemeenten, ook zelf het initiatief
nemen om het voorkomen van PFAS op lokaal niveau preciezer in beeld te brengen. Zij hebben
deze informatie namelijk nodig als grondslag voor hun lokale beleid als zij lokale maximale
waarden willen vaststellen die afwijken van de generieke normen die in de Regeling bodemkwaliteit
worden opgenomen. Een van de vereisten die het Besluit bodemkwaliteit voor dergelijk lokaal
beleid stelt is de vaststelling van een bodemkwaliteitskaart, die een beeld geeft van het voorkomen
van PFAS in een aangewezen bodembeheergebied. Daarnaast moet worden aangetoond dat het
lokale beleid voldoet aan het uitgangspunt van stand still. Een dergelijke bodemkwaliteitskaart kan
ook dienen als grondslag om op eenvoudige wijze de voor het toepassen benodigde
milieuhygiënische verklaringen te kunnen afgeven en daarmee onderzoekslasten in individuele
gevallen te beperken en vertraging bij het grondverzet te voorkomen.
Op de website van Bodem+ zal de komende tijd meer informatie over nieuwe ontwikkelingen rond
PFAS worden gepubliceerd zodat alle betrokkenen over de kennis kunnen beschikken om de
benodigde acties uit te voeren. Daarnaast is de helpdesk van Bodem+ beschikbaar voor praktische
vragen.

9. Besluit Bodemkwaliteit – definitie toepassen van grond of baggerspecie
Het handelingskader is onderdeel van het Besluit Bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit
wordt gedefinieerd wat er onder toepassen van grond of baggerspecie wordt verstaan: het
aanbrengen, verspreiden en tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie en het houden van grond
en baggerspecie in die toepassing. De vormen van toepassen die volgens het Besluit
bodemkwaliteit zijn toegestaan, zijn limitatief opgesomd in artikel 35 van het besluit. Voor andere
toepassingen biedt het Besluit bodemkwaliteit geen grondslag. Er is dan geen sprake van nuttig
toepassen maar van verwijderen van afvalstoffen waarop hoofdstuk 10 van de We milieubeheer
van toepassing is. Met het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie wordt in dit
tijdelijk handelingskader alleen gedoeld op de vormen van toepassen die in artikel 35 zijn
opgesomd. Voor het toepassing van PFAS-houdende grond en baggerspecie is niet alleen het
tijdelijk handelingskader van belang, maar dient vanzelfsprekend ook te worden voldaan aan alle
verplichtingen die voor het toepassen voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit, bijvoorbeeld dat
geen grotere hoeveelheid grond of baggerspecie mag worden toegepast dan volgens gangbare
maatstaven nodig is voor het functioneren van de toepassing waarin de grond en baggerspecie zijn
aangebracht en dat die toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze
zich bevindt en onder de omstandigheden waar de toepassing plaatsvindt.

10. Doorwerking van het tijdelijk handelingskader in de praktijk
Dit tijdelijk handelingskader heeft geen juridische status in die zin dat hierdoor geldende
regelgeving wordt aangepast. Het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit blijven
dus onverminderd van toepassing op het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie.
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Ik zal de toepassingsnormen die in dit tijdelijk handelingskader zijn opgenomen, verankeren in een
tabel die zal worden opgenomen in bijlage B bij de Regeling bodemkwaliteit. PFAS geldt daarna niet
langer als niet-genormeerde stof. Dit betekent dat bij het toepassen van grond en baggerspecie de
toepassingsnormen voor PFAS moeten worden gehanteerd.
Op dit moment geldt voor PFAS als niet-genormeerde stof dat de zorgplicht op het toepassen van
grond en baggerspecie van toepassing is. Hierbij werd ook voor PFAS, overeenkomstig de
desbetreffende noot die voor niet-genormeerde stoffen in de Regeling bodemkwaliteit is
opgenomen, tot dusver uitgegaan van de bepalingsgrens. Zoals al werd opgemerkt, geldt deze
noot vooral voor stoffen waarvoor geen informatie beschikbaar is over de risico’s die de stof voor
mens en milieu oplevert. De noot moet niet naar de letter worden toegepast, als voldoende
betrouwbare informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat de bepalingsgrens strenger is dan nodig
om bij het toepassen van grond en baggerspecie aan de zorgplicht te voldoen. De noot verwijst
naar een circulaire, die kan worden gelijkgesteld met een beleidsregel, die ook niet naar de letter
kan worden toegepast als er sprake is van bijzondere situaties die afwijking rechtvaardigen. Een
dergelijke situatie doet zich voor bij stoffen die geen risico’s voor mens en milieu meebrengen. Zo
brengt een stof als suiker geen risico’s voor mens en milieu mee, zodat er ook geen aanleiding is
om de bepalingsgrens te hanteren als in de grond een suikerbiet wordt aangetroffen. Daarmee zou
aan de zorgplicht een te vergaande invulling worden gegeven, die ook niet wordt gerechtvaardigd
door het voorzorgbeginsel. Als voor een stof voldoende betrouwbare informatie beschikbaar is
waaruit blijkt dat voor het toelaatbare gehalte aan die stof in grond of baggerspecie weliswaar
toepassingsnormen moeten worden gesteld, maar dat deze om risico’s voor mens en milieu te
voorkomen hoger kunnen worden vastgesteld dan de bepalingsgrens, kan er eveneens aanleiding
bestaan om bij de toepassing van de zorgplicht niet van de bepalingsgrens uit te gaan.
Met dit tijdelijk handelingskader wil ik aangeven dat de zorgplicht niet in de weg staat aan het
toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie als wordt voldaan dit tijdelijk
handelingskader, met name de toepassingsnormen die zijn opgenomen in paragraaf 4. Het blijft
vanzelfsprekend wenselijk zo veel mogelijk zekerheid te bieden wat al dan niet is toegestaan, en de
toepassingsnormen in dit tijdelijk handelingskader in bijlage B bij de Regeling bodemkwaliteit op te
nemen.
Omdat onze waterbeheerders hun onderzoeken en baggeractiviteiten jarenlang vooruit plannen, is
voor hen een overgangsregeling van toepassing voor projecten die niet voldoen aan het
handelingskader. Voor onderzoeken ten behoeve van projecten geldt dat deze vanaf per direct
PFAS-metingen moeten gaan meenemen in de onderzoeken. Waterbeheerders hebben tot 1
oktober 2019 hebben de tijd om hun projecten in lijn te brengen met het handelingskader.
Als gemeenten of waterbeheerders een gebiedspecifiek toetsingskader willen vaststellen, dan is dat
mogelijk overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit (zie paragraaf 5). Voor minder strenge lokale
maximale waarden kunnen de toepassingsnormen van dit tijdelijk handelingskader als vertrekpunt
worden genomen.
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