ALGEMEEN OVERLEG LEEFOMGEVING
Op 12 september staat een algemeen overleg Leefomgeving gepland met staatssecretaris Van Veldhoven.
Op de agenda staat het handelingsperspectief PFAS voor bagger.
PFAS EN BAGGER
Door de ontdekking van PFAS in het oppervlaktewater en bodem is er onduidelijkheid ontstaan over hoe
om te gaan met vervuilde bagger en grond. Om die onduidelijkheid weg te nemen is er door het ministerie
van IenW een tijdelijk handelingskader PFAS opgesteld. Het algemene uitgangspunt is dat het toepassen/verspreiden van PFAS-houdende grond en bagger weer mogelijk moet worden waar dat geen onaanvaardbare risico’s oplevert voor mens en milieu. Het is dus de bedoeling dat het handelingskader wordt
gebruikt om projecten weer vlot te trekken die binnen het handelingskader passen. Er is echter onduidelijkheid over de interpretatie van het tijdelijk handelingskader en over het vervolgproces waardoor (bagger)projecten (opnieuw) stil zijn komen te liggen.
De waterschappen zouden willen dat de staatssecretaris per direct de communicatie over het proces intensiveert en op korte termijn regiobijeenkomsten met belanghebbenden (zoals overheidsmedewerkers, baggerbedrijven en grondverwerkers) organiseert om interpretatieverschillen van het tijdelijk handelingskader
weg te nemen.

Vraag: Is de staatssecretaris bereid om de communicatie over het vervolgproces te intensiveren en is zij
bereid om in september en oktober regiobijeenkomsten voor belanghebbenden te organiseren?
Het RIVM heeft risicogrenswaarden afgeleid voor PFOS, PFOA en GenX. De risicogrenswaarden voor het
meest gevoelige gebruik (landbouw/ecologie) zijn gebruikt als basis voor het handelingskader. Voor landbouw- en natuurgebieden geldt echter nog tijdelijk de strengst mogelijke norm (de bepalingsgrens). Dit is
de oorzaak van veel van de stagnatie van grondverzet in het landelijk gebied, zoals bij dijkversterkingen, die
nu optreedt. Een mogelijke oplossing is volgens ons het volgende: Als de achtergrondconcentratie van PFAS
bekend is, kan die als norm voor hergebruik van grond worden gebruikt, in plaats van de strenge bepalingsgrens. Daarom moeten deze achtergrondwaarden snel worden vastgesteld. Centrale coördinatie hierbij kan
voorkomen dat dijkversterkingen langer blijven stilliggen.

Vraag: Wil de staatssecretaris het RIVM vragen om met voorrang achtergrondwaarden vast te stellen voor
PFAS, niet alleen voor onbelaste gebieden maar ook voor mogelijk belaste gebieden?
Bagger wordt vaak opgeslagen in zogenaamde diepe plassen. Het gaat hier om plassen die ooit zijn gegraven voor zandwinning. Waterschappen zijn voor baggerwerkzaamheden (met name in bebouwd gebied)
afhankelijk van diepe plassen om bagger te kunnen opslaan. In het handelingskader is als voorwaarde voor
het afzetten in een diepe plas gesteld dat er ‘minimale uitwisseling met het grondwater’ is. Maar de criteria
waarop kan worden beoordeeld of aan die voorwaarde is voldaan zijn niet duidelijk. De waterschappen
zouden graag zien dat er wordt aangesloten bij de ‘Handreiking geohydrologische beoordeling bij herinrichting van diepe plassen’.

Vraag: Kan de staatssecretaris op korte termijn duidelijkheid geven over de criteria voor het beoordelen of
er bij een diepe plas ‘minimale uitwisseling met het grondwater’ is? Wil zij hiervoor aansluiten bij de Handreiking geohydrologische beoordeling bij herinrichting van diepe plassen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

