INNAME STOP GROND
Via deze mail willen wij u op de hoogte brengen van gewijzigd overheidsbeleid ten aanzien van
verwerking van grond en baggerspecie.
Sinds een aantal jaren is gesignaleerd dat de veelomvattende stofgroep PFAS (de Per- en
PolyFluorAlkyl Stoffen) in toenemende mate een probleem is voor het milieu.
In een brief van 8 juli 2019 heeft de staatsecretaris het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van
PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aan de Tweede Kamer aangeboden.
In het handelingskader PFAS worden voorlopige toepassingsnormen geïntroduceerd voor hergebruik
van PFAS-houdende grond en baggerspecie.
Deze normen zijn gebaseerd op het advies van RIVM over risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX.
Dit betekent dat vanaf 8 juli PFAS-metingen moeten worden meegenomen bij het onderzoek naar de
kwaliteit van grond of baggerspecie en/of toe te passen landbodem of waterbodem oftewel het
standaard stoffenpakket moet aangevuld worden met PFAS-verbindingen (PFAS, PFOA en indien
noodzakelijk GenX). Deze wijziging heeft grote invloed op ons werkveld.
Diverse eindverwerkers hebben ons op de hoogte gesteld van een stop op de innames van diverse
grondsoorten.
En omdat nog veel onduidelijk is over de verwerkingsmogelijkheden van PFAS houdende grond,
hebben reeds meerdere grondbanken aangegeven direct te stoppen met de inname van
grondsoorten.
Om te voldoen aan het gestelde door de overheid, willen we u als gewaardeerde klant de
mogelijkheid bieden om aanvullende PFAS onderzoeken te laten uitvoeren, maar vanaf maandag 26
augustus 2019 geldt dat:
- alleen grond geaccepteerd wordt waarbij in het onderzoeksrapport PFAS is meegenomen en de
norm niet wordt overschreden;
- we geen grond meer accepteren waarvan de PFAS-concentratie onbekend is.
Bovenstaande houdt dus ook in dat wij helaas geen grond kunnen innemen die helemaal niet is
onderzocht en/of gebaseerd is op een indicatieve kwaliteit conform een bodemkwaliteitskaart.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.
Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar de websites van de overheid, te weten:
- https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/
- https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/08/handelingskader-voor-hergebruik-vanpfas-houdende-grond-en-baggerspecie
- https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/08/tijdelijk-handelingskader-voor-hergebruikvan-pfas-houdende-grond-en-baggerspecie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dikker b.v.

