
 

 

 

  

 
 

  

 

SCHRIFTELIJK OVERLEG PFAS-HOUDENDE GROND EN BAGGERSPE-
CIE EN HET STORTEN VAN VERVUILDE GROND IN DIEPE PLASSEN 

Tot en met 5 november kan een inbreng geleverd worden voor het schriftelijk overleg PFAS-houdende grond 

en baggerspecie en het storten van vervuilde grond in diepe plassen. Voor de waterschappen is dit een 

belangrijk onderwerp. Recent kondigde de staatssecretaris aan om de beperkende norm voor hergebruik 

van PFAS-houdende grond in landbouw- en natuurgebieden te gaan verruimen. Een deel van de stagnatie 

van het grondverzet kan zo hopelijk weer op gang komen. Maar de waterschappen hebben nog enkele aan-

dachtspunten. 

 

ALTERNATIEVEN ONTBREKEN 
De waterschappen zijn voor de verwerking van baggerslib dat bij het reguliere onderhoud vrijkomt ook vaak 

afhankelijk van toepassing in voormalige zandwinplassen. Voor deze diepe plassen blijft de PFAS-norm zeer 

streng en ook voor andere stoffen klinkt een steeds luidere roep om aanscherping van de normen. Water-

schappen delen de zorg om verspreiding van verontreinigingen naar het grond- en oppervlaktewater, maar 

constateren ook dat er in de discussie nog geen aandacht is voor alternatieve toepassingen van de bagger 

uit het Nederlandse watersysteem. Zonder alternatieve toepassingen voor ons eigen baggerslib, leidt het 

inperken van toepassing van bagger in diepe plassen tot stagnatie in het onderhoud van ons watersysteem. 

Dit zal op termijn de waterkwaliteit achteruit doen gaan en zal de kans op wateroverlast vergroten. De wa-

terschappen dringen erop aan dat de discussie over de wenselijkheid van toepassing van bagger in voor-

malige zandwinputten hand in hand gaat met een zoektocht naar alternatieven die minder overlast en ri-

sico’s voor het milieu met zich meebrengen. Zonder deze alternatieven zal er stagnatie van baggerwerk-

zaamheden op blijven treden, ook nu de norm voor toepassing van PFAS-houdende grond in landbouw- en 

natuurgebieden wordt verruimd. 

Zoals zij kenbaar hebben gemaakt, is dit ook voor de uitvoerders van baggerwerk, de baggerbedrijven, zeer 

belangrijk.  

 

Wij verzoeken de staatssecretaris terughoudend te zijn met aanscherping van de regels omtrent hergebruik 

van licht verontreinigde grond en bagger, zolang er voor dit materiaal geen betaalbare alternatieven in beeld 

zijn. 

 

ONDERZOEK 
Een deel van de stagnatie van het grondverzet komt hopelijk weer op gang na de verruiming van de strenge 

norm voor het toepassen van grond in landbouw- en natuurgebieden. Om bagger verantwoord toe te kun-

nen passen op de lange termijn vragen de waterschappen om versneld onderzoek te doen naar de uitloging 

van PFAS vanuit diepe plassen naar het grondwater en om herverontreinigingsniveaus voor het oppervlak-

tewater vast te stellen.  

 

Wij verzoeken de staatssecretaris versneld onderzoek te laten doen naar de uitloging van PFAS vanuit diepe 

plassen naar het grondwater, en herverontreinigingsniveaus voor het oppervlaktewater vast te stellen, zo-

dat het verantwoord toepassen van bagger in het watersysteem ook weer mogelijk wordt. 

 

METHODIEK VERONTREINIGING IN MILIEU 
De recente ontwikkelingen rondom PFAS laten zien dat de manier waarop we in Nederland met verontrei-

nigingen in grond en bagger omgaan ons erg kwetsbaar maakt. Nog steeds worden er elke dag nieuwe 

stoffen uitgevonden en worden de meetmethoden waarmee stoffen in het milieu kunnen worden aange-

toond steeds accurater. Om te voorkomen dat de Nederlandse bouw- en watersector geplaagd blijft worden 
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door stagnatie ten gevolge van de restricties die ons milieu ons oplegt, moeten we de fundamentele discus-

sie aangaan over de manier waarop we met verontreinigingen in het milieu om willen gaan. Ad-hoc maat-

regelen, zoals het Tijdelijk Handelingskader PFAS, kúnnen een oplossing bieden voor de korte termijn, maar 

zullen zelden problemen kunnen voorkomen. Daarom moet er snel een nieuwe, algemene methodiek ko-

men om op een verantwoorde wijze om te gaan met nieuwe verontreinigingen in ons milieu. 

 

Wij verzoeken de staatssecretaris prioriteit te geven aan een nieuwe, algemene methodiek om om te gaan 

met nieuwe verontreinigingen in ons milieu. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg  

Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl 
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