
 

Mijlpalen PFAS 2020/2021  

Periode Onderzoek RIVM/Deltares Activiteiten 

Mei 2020  Voorstel voor de aanpak van 
afvalwaterlozingen met PFAS van de 
grond- en baggersector. 

Juni 2020           Advies RIVM uitloging van grond met 
PFAS in diepe plassen 
(uitlogingsverschillen grond en 
bagger) 

 
 
 
 
 

Oplevering pilots aangaande de vraag 

of PFAS houdende bagger met 
concentraties > HVN1 veilig kan 

worden toegepast in diepe plassen 

Advies RIVM definitieve 
achtergrondwaarden landbodem  

Juli –
Augustus 
2020        

 Besluitvorming eventuele actualisatie 
tijdelijk handelingskader PFAS op basis 
van nieuwe inzichten RIVM  

   

September 
2020 

  

Oktober 
2020    

Advies RIVM interventiewaarden voor 
de bodem (in relatie tot sanering) 
voor provincies en gemeenten 

 
 
 

 
 
 
  

 
Concept ontwerp Definitief 
Handelingskader / consultatieversie 
RBK2 

November 
2020   

Advies RIVM Risicogrenzen PFAS ter 
bescherming van grondwater  

Advies Deltares Nieuwe data voor 
veilig toepassen grond en bagger in 
zout en zoet water (HVN voor het 
definitief handelingskader). 

December 
2020 

Eerste resultaten inventarisatie door 
(lokale) overheden aandachtslocaties 
met hogere PFAS waarden 

 

 Gewijzigde vergunningen voor de 
Rijksbaggerdepots t.b.v. verbeterde 
acceptatie bagger die enkel met PFAS 

is verontreinigd. 

 Besluitvorming over eventueel 

actualisatie Tijdelijk  Handelingskader 
en over consultatieversie RBK 
(definitief handelingskader) 

2021 

Januari 

2021 

 Publicatie consultatieversie RBK 

Incl. bedrijfseconomische 
effectentoets; handhavings-, 

                                                
1 HVN = Herverontreinigingsniveau 
2 RBK = Regeling Bodemkwaliteit 



uitvoerings- en vergunbaarheidstoets; 

impactanalyse 

Januari – 
februari 
2021 

 Zienswijzentraject RBK: 
Advisering (o.a. ATR3), 
internetconsultatie en verwerking 
reacties  

  

jan – maart 
2021 

 Technische notificatie4 aan Europese 
commissie. 

april 2021  Ondertekening en publicatie RBK 

z.s.m. na 

april 2021 

 Inwerkingtreding 

   

  

Bestuurlijke overleggen, Taskforcebijeenkomsten en stakeholderoverleg vinden doorlopend plaats. 

In bovenstaand overzicht zijn enkel de Bestuurlijke overleggen genoemd die gaan over actie in 

kwestie. 

Het stakeholderoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van natuur-, milieu- en 

gezondheidsorganisaties, bedrijfsleven en wetenschap. 

In overleg met de andere overheden wordt nader vorm gegeven aan de wijze waarop de regionale 

werkconferenties een vervolg krijgen. 

 

 

                                                
3 ATR = Adviescollege toetsing regeldruk 
4 Meldingsplicht voor technische voorschriften incl. een wachttermijn van 3 maanden. 


