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Opbouw van deze presentatie
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˗ Inventarisatie naar bewustzijn en beleid rond ‘nieuwe verontreinigingen’ in EU

· Aanleiding en probleemstelling

· Aanpak

˗ Schets van bevindingen: de aanpak van PFAS in Europa

˗ Resultaten en conclusies van de inventarisatie

˗ Hoe verder!

Hoezo ‘nieuwe’ verontreinigingen?
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˗ Verschillende definities, samengevat:

· Stoffen die niet regulier worden gemonitord

· Stofgedrag en toxiciteit zijn zorgwekkend

· Vermoeden van grootschalige verspreiding in het milieu

˗ Term ‘nieuw’ is misleidend

· Stoffen worden al heel lang en veelvuldig gebruikt

· Bewustzijn en aandacht ‘probleemstoffen’ groeit
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Probleemstelling voor aanpak nieuwe verontreinigingen:
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Het duurt te lang voordat een strategie en een aanpak is ontwikkeld voor het omgaan 

met nieuwe verontreinigingen in ons milieu.

Geen noodzaak tot onderzoek

Geen praktische data

Geen behoefte, nut of noodzaak

om beleid / aanpak uit te werken
Geen ontwikkeling technieken

Geen gevoel voor urgentie Inzicht in omvang en risico 

ontbreekt (keuze stress?)

Gebrek aan bewustzijn

Initiatief nemen!
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˗ Aanpak tot op heden is sporadisch en ad hoc

˗ Probleem lijkt serieus, maar er zijn twijfels!

˗ Signaal dat internationaal al veel gedaan wordt

˗ Bestaande kennis inventariseren en lacunes signaleren

˗ Studie richten op:

· EU lidstaten: hoe gaat men om met ‘nieuwe verontreinigingen’ (brede blik)

· Grond, grondwater en sediment
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Aanpak van de studie
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˗ Vragenlijst: Common Forum, NICOLE en SedNet

· 500 professionals in Europa, VS, Australië, Noorwegen

˗ Website 

˗ Discussies tijdens 5 internationale symposia (2015)

˗ Interviews met deskundigen in Nederland en Vlaanderen

Aandacht en bewustzijn
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˗ VS => grote belangstelling voor PFAS

˗ Media, burgers, wetenschap, industrie

˗ www.epa.gov /  www.ewg.org

˗ EU => aandacht in wetenschappelijke gremia voor emerging contaminants

˗ Chemie / toxicologie: NORMAN Network, ECHA, 

˗ SOLUTIONS => www.solutions-project.eu

˗ TAPES => www.tapes.interreg.eu

˗ OSPAR Conventie (EU oppervlaktewater)
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Zweden / Scandinavië
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˗ 2013: oppervlaktewater Noordelijke lidstaten

˗ grote steden: PFAS 0,05µg/l

˗ Nabij militair vliegveld PFAS 0,8 – 50 µg/l

˗ Onderzoek Zweedse drinkwatervoorziening

· PFAS in 19 % van de grondwaterwinningen

· PFAS in 37 % van de oppervlaktewaterwinningen

· PFAS in 50 % van de drinkwaterbronnen

Denemarken
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˗ 2014: studie PFAS in grondwater

˗ 2015: studie naar puntbronnen in grondwater

· 5 (van 8) brandweeroefenplaatsen > PFAS

· Tapijtindustrie

˗ Voorstel norm som PFAS (12 stoffen):

· 0,1 µg/l grondwater / 400 µg/kg in grond
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Duitsland
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˗ Handreikingen aanpak bodemonderzoek (oktober 2015)

˗ PFOS en PFOA: aandacht in wetgeving

˗ Aandacht en aanpak voor bodem en grondwater 

verschilt per deelstaat / stad. Vooral gericht op

brandweeroefenplaatsen en calamiteiten

˗ Stoffenpakket: ‘10 LANUV’ of breder pakket (22 PFAS)

Nederland / Vlaanderen
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˗ Waterkwaliteit / biota / slib (2007 – 21 locaties)

˗ Aandacht voor bodem, grondwater of sediment:

· bij calamiteiten 

˗ Geen voorgeschreven analysepakket

˗ Normstelling nog in ontwikkeling

PFOS Overige PFAS Opmerkingen

Drinkwater 0,53 µg/l - Milieudoelstellingen (RIVM, 607083001/2011) 

Waarden zijn niet wettelijk vastgesteld maar 

kunnen worden gebruikt bij calamiteiten of 

specifieke gebruikssituaties.

Grondwater 0,023 µg/l -

Bodem 0,0032 mg/kg -
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Overige Europese landen
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˗ MONARPOP onderzoek 

· ‘Dirty dozen’ van Stockholm Conventie (oa PFOS)

· Emissie en opname in milieu

˗ Zuid en Oost Europa: 

· Prioritaire stoffen (KRW) is belangrijk

· Weinig tot geen informatie over PFAS in bodem, grondwater en sediment

Australië
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˗ Ontwikkeling handreiking (2014):

· PFOS en PFOA

· Andere stoffen als MTBE, Benzo(a)pyreen, 

˗ Normen: bodem, grondwater, drinkwater

˗ 1e screening van oplossingstechnieken

˗ 2015 - … : nadere uitwerking van handreiking (oa PFOS)
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Conclusies
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˗ Veel aandacht / interesse in onderwerp

˗ Onzekerheden / complexiteit: moeilijk om start te maken

˗ Veel literatuur beschikbaar:

· Vooral toxicologie en oppervlaktewater gerelateerd

· website: www.emergingcontaminants.eu

˗ Uitdaging: 

· Kennis en inzichten vertalen naar de praktijk

Inzichten en aanbevelingen  voor het vervolg
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˗ Reguliere aanpak werkt niet voor nieuwe verontreinigingen

˗ Stel andere vragen om wetenschap en praktijk te verbinden

˗ Data nodig om keuzes te maken

˗ Internationale en nationale samenwerking nodig:

· Kennisinstellingen, beleidsmakers, probleemhebbers, …

˗ Benoem de drivers: Waarom is een aanpak van PFAS urgent? 
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Schets voor het vervolg in Nederland en Vlaanderen
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˗ Waar is nu behoefte aan?

· Bepalingsmethodiek / achtergrond verschillende analyses

· Onderbouwing van normstelling

· Inventarisatie: ‘wat hebben aan onze fiets hangen’

· Handelingsperspectieven (saneren, beheren, …)

· Aansprakelijkheid

˗ Met deze inzichten ook aansluiten bij EU ontwikkelingen

Tot slot
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˗ Dank voor onze opdrachtgevers om deze stap te maken

˗ Aanpak voor vervolg ligt ter tafel: suggesties zijn altijd welkom

˗ Alle literatuur en het rapport staan op website

· www.emergingcontaminants.eu
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