
Sessie Omgaan met nieuwe 
bedreigingen voor bodem en 
ondergrond 



Onderzoeksteam: 'Verboden giftige stoffen 

bedreigen orka's nog steeds‘ 
Nu.nl, 28 september 2018 

Voor antibiotica resistente bacteriën 

glippen soms door zuivering en 

bereiken oppervlaktewater 
Volkskrant, 5 juli 2017 



Programma van deze sessie 

• Twee korte presentaties: hoe gaan 
verschillende overheden nu om met nieuwe 
bedreigingen? 

• Ronde-tafeldiscussie: hoe kan het nog beter, 
wat hebben we daarvoor nodig? 

• Kennis 
• Communicatie 
• Verantwoordelijkheden 
• Beleid 



Context van deze sessie 

Opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem 
en ondergrond (bodemconvenant): 

Ontwerp een signalerings- en preventiesysteem en 
een handelingskader voor nieuwe bedreigingen van 
bodem en ondergrond. 

 

 Uitkomsten discussie vormen input voor dit 
project 

 Probleemeigenaren kunnen zich aansluiten bij 
project om mee te denken / invloed uit te 
oefenen. 



Gronings handelingskader 
voor het omgaan met  
niet-genormeerde stoffen 
Alfred Huinder, Provincie Groningen 
Theo Vlaar, Waterbedrijf Groningen 
Marloes Luitwieler, Bioclear earth 



Aanleiding 

2e Bodemconvenant Bodem & Ondergrond 2016-2020 

In beeld brengen nieuwe bedreigingen voor bodem- en watersysteem 

Wegwerken kennisachterstanden tav nieuwe bedreigingen en hun effecten 
op bodem- en watersysteem 

 

 

Ervaringen Waterbedrijf Groningen 

• Nieuwe analysetechnieken 

• Met regelmaat stoffen waarvoor geen norm vastgesteld 

 

 

 

 



Doel & opzet onderzoek 

Ontwikkel beleidsaanbevelingen voor partijen die te maken 
hebben met niet-genormeerde stoffen: provincie, waterbedrijf, 
gemeenten, omgevingsdienst en waterschappen. 

 

1. Informatieoverzicht en riscobeoordeling 

2. Stappenplan: handelingsperspectief partijen 

3. Workshop professionals gemeenten en omgevingsdienst 



Vervolg 

UP project:  

Nieuwe bedreigingen Bodem & Ondergrond  

(consortium Witteveen+Bos, Arcadis, TTE en Bioclear earth) 

 

 

Eén van pilots:  

Toepassing handelingskader i.r.t project Noorderzijlvest: 
toepassing baggerspecie uit omgeving riooloverstorten (inzicht in 
de risico’s van ziektekiemen en medicijnresten en hoe daarmee 
om te gaan).  

(sessie 7.3 om 15.00 uur).  



Inhoud advies voor provincie Groningen 

Informatieoverzicht en risicobeoordeling   

•  Overzicht wetgeving en ontwikkelingen 

•  Risicobeoordeling 

•  Stoffen, risico’s en perceptie 

 Stappenplan 



Beleid voor stoffen in milieu - nu 

• Gebruik ja/nee (REACH; Europa) 

• Uitstoot: hoeveel (Wm, Waterwet) 

• Concentraties in milieu 

• Circulaire bodemsanering (Wbb) 
• Besluit kwaliteitseisen en monitoring 

water 
• Drinkwaterbesluit 
• Kaderrichtlijn Water 
• Besluit Bodemkwaliteit: lokaal beleid 



Beleid voor stoffen in milieu - 
ontwikkelingen 

• Bodemconvenant: niet-genormeerde stoffen 

• ZZS: weren en minimaliseren 

• Omgevingswet: lokaal beleid 

 

Voorbeelden: 

• Stappenplan I&M oppervlaktewater voor 
drinkwater 

• Stappenplan bodem& water provincie 
Groningen 

• PFAS-beleid Amsterdam 
• Handelingkader PFAS (Dordrecht) 
• Beleid drugsafval Noord-Brabant 



Dilemma 

 Polaire stoffen 

 Mengseltoxiciteit 

Informatie 

 Stofgroepen 

 Toxische effecten 

 Risicobeoordeling 

 Omvang / blootstelling 

 Acuut of chronisch 



Risicoperceptie  communicatie! 



Stappenplan 

Actie Risico’s van de 
stof 

Omstandig-
heden 
waaronder 
aangetroffen 

Start 



Stappenplan - start 

Start – juiste 
stappenplan? 



Stappenplan - risicobeoordeling 

Risico’s van de stof – kan de stof onder de gegeven 
omstandigheden een gevaar opleveren? 



Stappenplan - 
veldinventarisatie 

Omstandigheden waaronder aangetroffen 
– waar zit de verontreiniging en waar komt 
het vandaan? 



Stappenplan - actie 

Wie neemt welke actie? 



Totstandkoming beleidsregels  
PFOS / PFOA gemeente Amsterdam 

Lenka de Graaf 
Grond & Ontwikkeling 
Gemeente Amsterdam  



Inhoud 

• Aanloop: juni 2016 – juli 2018 

 

• Opstellen beleidsregels 

 

• Beleid. En nu?  

  

 - Poly- en geperfluoreerde alkyl verbindingen 
- PFOS en PFOA meest bekend 
- Niet natuurlijke stoffen 
- Wijdverspreid in milieu aanwezig 
- Toegepast in o.a. blusschuimen, textiel-

industrie, verpakkingsindustrie, cosmetica 

amsterdam.nl/bodem 



Tijdlijn 

• Juni 2016: Cruquiusweg 118 

 

 

 





• Voornemen tot 
herontwikkeling 

 
• PFOS aangetroffen 
 
• Standpunt als 

grondeigenaar?  
 



Tijdlijn 

• Juni 2016: Cruquiusweg 118 

• Begin 2017: Opdracht expertisecentrum onderzoek op 2 locaties  

 

 

 



Tijdlijn 

• Juni 2016: Cruquiusweg 118 

• Begin 2017: Opdracht expertisecentrum onderzoek op 2 locaties  

 Focus op grondwater 

 Focus op bronlocaties 

• Zomer 2017: Start van regionaal  PFAS overleg OD NZKG  

 

 

 



 



Tijdlijn 

• Juni 2016: Cruquiusweg 118 

• Begin 2017: Opdracht expertisecentrum onderzoek op 2 locaties  

• Zomer 2017: Start van regionaal overleg OD NZKG  

 Burgemeester Haarlemmermeer: regionaal beleid 

 Bronlocaties + diffuus probleem  

 Grondwater  grond(verzet) 

• November 2017: Stagnatie Zeeburgereiland  

 

 



• Actieve gebiedsontwikkeling 
 

• PFOS in partijkeuring 
 

• Stagnatie grondverzet 
 

• Problemen met uitgifte 
bouwkavels  



Tijdlijn 

• Juni 2016: Cruquiusweg 118 

• Begin 2017: Opdracht expertisecentrum onderzoek op 2 locaties  

• Zomer 2017: Start van regionaal overleg OD NZKG  

• Oktober / november 2017: Stagnatie Zeeburgereiland  

 
 

• Bronlocaties  diffuus probleem 

• Problemen met grondverzet  

• Gevaar gebiedsontwikkeling  

 

 

 

December 2017:  

Opstellen beleidsregels 

PFOS / PFOA 



Opstellen beleidsregels  

• Nauwe samenwerking met OD NZKG  

• Uitgangspunten: 

• Beleidsregel NH: 12 juli 2017 

• Beleidsregel gemeente Haarlemmermeer: 11 oktober 2017 

 

 

 

 



Opstellen beleidsregels 



Opstellen beleidsregels 

• Hypothese: het zit overal, waarschijnlijk ook bij ons 

• Erkenning van probleem 

• Onderzoek naar PFAS 

     

 

• Hoe komen we uit deze fuik? 

 

• Onderzoek naar AW binnen Amsterdam (richtlijn BKK) 

 

 

 

Onderzoeken = meten  

Meten = probleem 



 

Niet natuurlijke stoffen 



Niet natuurlijke stoffen 

- Invulling 
onderzoeksplicht 

- Toepassen licht met 
PFAS verontreinigde 
grond 

 

- Acceptatie vanuit 
andere gemeenten 

- Terugname van 
verwerkers / reinigers 

 

- Kans op ‘besmetting’ 



Beleid. En nu?  

 

+ Regionale samenwerking 

+ Grondverzet 

+ AW 

+ Gezamenlijke evaluatie beleid 

 

- Grondverzet buiten de regio / 
reinigers 

- Maatschappelijke onrust 

 

 

 

 
Rijk? 





Ronde-tafeldiscussie 

• Drie rondes van 15 min. 

• Plenaire terugkoppeling 

• Thema’s 

• Kennis - Tessa Verschoor 
• Communicatie - Lenka de Graaf 
• Verantwoordelijkheden - Shakti Lieten 
• Beleid - Jasper Lackin 


