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Vers van de pers …
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Brief Staatsecretaris IenW (11-12-2018) – Visie op duurzaam hergebruik grond



Vers van de pers …
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Brief Staatsecretaris IenW (11-12-2018) – Diepe plassen, Thermisch gereinigde grond, …



De aanleiding voor het opstellen van een handelingskader
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· Sinds 2000 staat PFAS internationaal in de schijnwerpers

· Niets nieuws onder de zon

· Maar in Nederland liep dit met PFAS anders 

Waarom? 

PFAS

PCBDioxine

DDT



Ontwikkelingen in Nederland (2014)
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· PFAS als stofgroep:

˗ Kennis is niet bekend in de praktijk

˗ Normen ontbreken

˗ Geen meetdata beschikbaar

· Trends in het werkveld:

˗ Afronden spoedlocaties

˗ Focus op bodembeheer

˗ Decentralisatie

· Waarom en wat moet ik doen? 

· Hoe moet ik beginnen?



Samen aan de slag
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Een handelingskader voor PFAS
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· Opdrachtgever: gemeente Dordrecht

· Gezamenlijk initiatief van onder andere het 

ministerie Infrastructuur en Waterstaat, RIVM, 

diverse gemeenten, provincies, waterschappen, 

omgevingsdiensten, OVAM en Brandweer 

Nederland

· Een praktische beschrijving van de mogelijkheden 

voor het omgaan met PFAS in grond en 

grondwater

· … maar het blijft lastige materie!



Toelichting op het handelingskader
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· Praktisch en leesbaar document

· Samengesteld uit 6 achtergronddocumenten 

˗ Kennisdocument PFAS

˗ RIVM rapport over risico’s en Relative Potency

Factors

˗ 3 deelrapporten over het voorkomen van PFAS

˗ Analyse van beleid voor het bodembeheer



Kennis en informatie delen
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Alle documenten zijn beschikbaar via:

www.expertisecentrumPFAS.nl

Rapportage van het RIVM is beschikbaar via:

➢ https://www.rivm.nl/publicaties/mixture-exposure-to-pfas-a-relative-potency-

factor-approach

http://www.expertisecentrumpfas.nl/
https://www.rivm.nl/publicaties/mixture-exposure-to-pfas-a-relative-potency-factor-approach


Programma voor vanmiddag
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· Overhandigen handelingskader
Tijd Onderdeel

13:30 – 14:45 Toelichting op het handelingskader PFAS:
• PFAS stoffen en hun gedrag - Hans Slenders
• Handelingsperspectief bodembeheer - Arne Alphenaar
• PFAS in de praktijk: onderzoek en sanering - Tessa Pancras

14:45 – 15:15 Pauze / gelegenheid voor discussie 

15:15 – 16:00 Inhoudelijke verdieping:
Relatieve toxiciteit PFAS en ontwikkelingen risicogrenzen - Johannes Lijzen
Verspreiding en de aanwezigheid van PFAS - Elisabeth van Bentum

16:00 – 16:30 Discussie: Hoe omgaan met nieuwe en opkomende stoffen?

16:30 – 18:00 Kerstborrel BodemBreed Forum



www.expertisecentrumpfas.nl
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Vragen over deze presentatie?


