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PFAS kennisbijeenkomst



Programma
14:00 – 14:15
Opening

Patrick Trikels en Bregje van Lieshout, MILON

14:15 – 14:45
PFAS, een gevoelig stofje

Sanne de Goede en Jaap-Willem Hutter, SYNLAB

14:45 – 15:30
Effecten van het tijdelijk handelingskader PFAS in de 
praktijk op het grondverzet en de laatste 
ontwikkelingen bij het ministerie 

Henri Groeneveld, Gemeente Rotterdam

15:30 – 16:00
PAUZE

16:00 – 16:45
Beleid maken een lastig iets…

Niels Drillenburg, ODBN

BORREL



PFAS, een gevoelig stofje…

Sanne de Goede 
Commercieel manager

Jaap-Willem Hutter
technisch directeur



• EEN GEVOELIG STOFJE

• KORTE INTRODUCTIE VAN SYNLAB

• KORTE HISTORIE

• WAAR STAAN WE NU?

• DE ANALYSE VAN PFAS

INHOUD

PFAS – EEN GEVOELIG STOFJE



IN DE MEDIA



European #1 Medical 
Diagnostics Provider

SYNLAB in cijfers

Aanwezig in meer dan 40 landen op 4 continenten

Meer dan 20.000 werknemers

Ongeveer 500.000.000 analyses per jaar

Omzet ongeveer 1.9 miljard €
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Business Unit SYNLAB Analytics & Services

1.700

> 1.000.000
tests per year

employees

Areas of expertise

Environment Food Hygiene Pharma Products

195 M

> 14.500
customers

revenue 2018€

# 180.000
orders per year

49
locations in over 

13 countries 

27
locations across 

Germany



Samengang ALcontrol en SYNLAB Environmental Institute

TURNOVER> 90m € > 90m €

LABS13 36

COUNTRIES11 6

FTE≈ 900 ≈ 800

Cross border business

High volume – limited portfolio

Higher degree of IT integration

Integration of customer into analytical workflow 

Local presence

Distributed network – full portfolio

Lower degree of IT integration

Full service provider orientation

SALES OFFICES6 3

„SYNLAB Environmental Institute“



Onze site in Rotterdam

± 360 (± 310 FTE) ± 280 op het lab ± 2400 monsters per dag



HISTORIE (1)

- Tot 2018 

● Gestaag groeiend aantal monsters voor PFAS in NL

● Vooral “hot spot” gebieden, bijvoorbeeld Schiphol, gebied rondom fabrikanten
● Synlab: test opgezet in Zweden, want daar begon belangstelling eerder

- Knelpunten

● Onduidelijk welke componenten “belangrijkste” zijn van de 6000
● Geen grenswaarden in NL, dus onduidelijk welke bepalingsgrens gewenst is

(NL regelgeving, Besluit Bodemkwaliteit: elke milieuvreemde component boven de 
bepalingsgrens is een knelpunt en moet worden aangepakt middels het voorzorg
principe)

● Gevolg: wildgroei in pakketten en rapportagegrenzen die lab’s aanbieden

● Geen eis aan kwaliteit van de uitgevoerde analyses
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HISTORIE (2)

- Mei 2019 

● Initiatief binnen Fenelab Sectorcommissie Milieu + SIKB Sectie Analyses voor overleg 
met I&W en RWS ➔
5 Juni 2019: overleg met Ministerie I&W + RWS voor eerste afstemming

● Aankondiging dat door I&W werd gewerkt aan een Handelingskader, nog niet veel details 
vrijgegeven

● Afspraak, dat lab’s input mochten geven i.h.b. m.b.t. analysepakket

- Juni 2019

● 20 Juni 2019: Overleg met laboratoria en RWS. Voorstellen:

● Pakket van 18 componenten

● Rapportagegrens van 1,0 µg/kg ds per component

● Voor PFOS en PFOA: zowel lineaire als vertakte componenten rapporteren, 
rest uitsluitend de lineaire

● Communicatie met I&W

● I&W neemt pakket en rapportage PFOS en PFOA over

● Strengste grenswaarde was al op 0,1 µg/kg ds gezet; kon niet meer 
gewijzigd
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HISTORIE (3)

- Juni 2019 (vervolg) 

● Intensief overleg (ihb met RWS, deels met I&W) over pakket van componenten

● RWS laat in bijna alle waterbodemprojecten 38 componenten onderzoeken
en vindt geregeld andere dan de 18 PFAS

● ➔ in de loop van ca. 2 weken wijzigt pakket voortdurend
Uiteindelijk vastgelegd op huidige 30 componenten 

- Juli 2019

● 8 juli 2019: publicatie Handelingskader

● Pas dan: investeringen in gang zetten bij laboratoria

● Waarom niet eerder? ➔ zeer dure instrumenten nodig (200 – 500 kEuro
per instrument). Publicatie was nodig om hoger (internationaal) management 
te overtuigen van noodzaak tot investeren

● Grote NL labs:

● Eurofins: capaciteit in Amsterdam

● Al-West: opstart in NL in Deventer (tot dan toe in Duitsland)

● Synlab: uitbreiding capaciteit in Zweden en opstart in Rotterdam

● Lastig: in hoeveel van de monsters (AS3000 en AP04 gaat PFAS 
worden gevraagd?)

PFAS -



WAAR STAAN WE NU? (1)

- Capaciteit bij NL laboratoria

● Op dit moment genoeg 

● Niet duidelijk of het genoeg blijft: vraag is of het in elk AP04 en AS3000 monster zou 
moeten worden getest. 
I&W weet dit ook niet zo goed. Vraag is bij I&W neergelegd

- Testmethode (zie ook vanaf slide 9)

● Er bestaat geen (internationale) norm voor analyse van de 30 componenten in bodem

● Er is wel een DIN (38414-14) voor Water, Bodem en Zuiveringsslib voor 10 componenten

● Deze is van Augustus 2011 en al weer wat verouderd.
Moderne generatie LC-MSMS systemen kunnen al weer veel gevoeliger meten,
waardoor extracten minder gauw hoeven te worden geconcentreerd.
➔ 0,1 µg/kgds beter haalbaar dan vroeger

● ➔ Lab’s gebruiken nu deze DIN 38414-14 als basis 
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WAAR STAAN WE NU? (2)

- Kwaliteit 

● Meest labs niet geaccrediteerd voor PFAS

● Zweedse lab van Synlab wel geaccrediteerd

● In mei 2019 project voorstel ingediend bij I&W om accreditatie conform AS3000 en AP04 
mogelijk te maken

● Herkenbaarheid voor de markt

● Opdracht begin oktober verstrekt

● Tijdpad: 
december 2019: concept documenten in CCvD van SIKB
april 2020: definitieve documenten in CCvD
januari 2021: opname in Regeling Bodemkwaliteit

PFAS – EEN GEVOELIG STOFJE



WAAR STAAN WE NU? (3)

- Open punten 

● Te gebruiken verpakking: mogen glazen potten ook voor grond?
DIN 38414-14: verpakking van glas, staal en enkele kunststoffen zijn toegestaan
Fenelab overlegt met I&W (Bodem+) en Expertisecentrum PFAS om richtlijn op 
website Expertisecentrum aangepast te krijgen.
Op achtergrond ook overleg met Duitse experts die DIN hebben opgesteld

● Water: I&W is bezig met:

● Ook pakket van 30?

● Vereiste rapportagegrens? 
Men neigt naar grenswaarde die nu voor PFOS is genoemd (0,65 ng/l)

● Definitieve pakket

● Hoe groot wordt het? Meer of minder dan 30? Nog andere componenten?

● Wordt het verplicht in het standaard pakket?

● ➔ wordt pas in loop van 2020 duidelijk.

PFAS – EEN GEVOELIG STOFJE



DE ANALYSE VAN PFAS

- Methoden 

● Grond

● Voordrogen (naar keuze van lab: bij 40 ºC of vriesdrogen) ➔ kan lang duren!

● Methanol extractie

● Indien nodig: clean-up (zwakke anionenwisselaar op polymeerbasis) 

● LCMSMS analyse

● 0,1 µg/kgds voor meeste componenten haalbaar, bij matrix storingen hoger

● Water 

● Kan met directe injectie

● T.b.v. (zeer) lage detectiegrenzen concentratie op SPE kolom nodig

● Ordegrootte 1 ng/l per component lijkt haalbaar als detectiegrens, 
afhankelijk van de matrix

- Blanco’s: veel aandacht voor voorkomen van contaminatie

● Speciale LCMSMS opzet ter voorkoming contaminatie uit instrument zelf

● Veel blanco testen op lab gedaan ➔ gebruikte materialen zijn schoon!

PFAS – EEN GEVOELIG STOFJE



ENKELE OPEN PUNTEN

- Te hanteren nauwkeurigheid bij rapportagegrens

● Sommige lab’s hanteren 2 significante cijfers, andere 1 (DIN zegt 2!)

● Voorbeeld 0,11 µg/kgds is een overschrijding, de afgeronde waarde 0,1 niet! 

- Glas ook toegestaan bij grondmonsters (zie eerdere sheet)?

- Monstervoorbehandeling: AS3000 / AP04 protocol volgen, ook al is de test nog niet 

opgenomen? ➔ Synlab doet dit wel!

PFAS – EEN GEVOELIG STOFJE





Effecten van het tijdelijk 

handelingskader PFAS in de praktijk op 

het grondverzet en de laatste 

ontwikkelingen bij het ministerie m.b.t. 

PFAS-beleid

Henri Groeneveld 

Adviseur Grondbank Gemeente Rotterdam



Meer dan 6.000 PFAS (Poly- en perfluoralkyl

verbindingen) bekend 

PerFluorOctanylSulfonzuur (PFOS) of C8

PerfluorOctanylActinoaat (PFOA)

GenX (FRD-903)

6:2 FluorTelomeerSulfonaat (6:2 FTS)



Goede technische eigenschappen:

• sterk schuimvormend  → afdekken galvanobaden (CrVI)

• ook zeer temperatuur-resistent  → blussen oliebranden

• prima smeermiddel  → hydraulische oliën en smeervetten

• Vocht- en vuilwerend → impregneren kleding/papier/tapijt

Alle slechte milieu-eigenschappen:

• zeer toxisch (teflon shock)

• verdacht carcinogeen

• zeer persistent

• bio-accumulatie (in eiwitten)

• zeer mobiel in de bodem

→ PFOS en PFOA zijn ZZS (op termijn alle C6-C13-PFAS)



Bron – pad- (kwetsbaar) object 



type subcategorie activiteit PFO

S

PFO

A

Gen

X

PFAS

primaire productie producent synthese PFAS X X X X

toepassers teflon, etc toepassing in 

(half)fabrikaten

X X ?

galvano-

industrie

beperken CrVI-emissies X ?

textielindustrie water/vuilafstotend maken X X X

cosmetica emulgeren/conserveren ? ? X

calamiteiten-

bestrijding

AFFF-blusschuim brandweeroefenplaatsen X X X

blussen branden X X X

afdekken chemicaliën X X X

de-icing vliegtuigen X X X

afvalverwerking stortplaatsen storten PFAS-afvalstoffen X X ? X

AWZI’s/AWZI’s zuiveren afvalwater X X ? X

AVI’s verbranden (chemisch) X X X

Overzicht risicoactiviteiten 



PFO

S

PFO

S

PFO

A

Haarlemmermeer e.o.

(bron: Schiphol, 2008)

Drechtsteden/Rijnmond

bronnen: Chemours, RTH-airport

< d.l. (0,1 µg/kg ds.) 10 – 50 µg/kg ds.

0,1 – 1,0 µg/kg ds.) 50 - 100 µg/kg 
ds.

1,0 – 5,0  µg/kg ds.) > 100 µg/ kg ds.
5,0 – 10 

PFOA

Datasets PFOS en PFOA



2 zaken die knellen in het tijdelijk handelingskader 

1. Detectiegrens bij onderwatertoepassingen 

2. Geen lozingsnorm in oppervlaktewater 

Voorgestelde oplossing 

Stel een streefwaarde vast op bv. 1 ug/kgds.

Norm in oppervlaktewater zodat reiniging op gang kan komen

Gevolg grondverzet loopt vast omdat de helft van de nederlandse

grondstromen in diepe plassen wordt verwerkt.

Toepassingen op land kunnen dit niet zo snel verwerken en die zijn er ook 

niet  



Gesprek met ministerie : 
IPO VNG, ministeries, VA, bouwend nederland, BOG, VNO NCW.

BOG: 0,1 grens en lozing vanuit tijdelijke opslag. >3733 is een probleem. Grond is 
lamgelegd en produktie van PFAS blijft mogelijk 

VA zekerheidsstelling 3733 norm

NVPG heeft aandacht gevraagd voor lozingsnorm voor water om zo reinigen 
mogelijk te maken 

Bouwend Nederland: heeft laten weten dat PFAS problematiek zal leiden tot 
baanverlies.



Grenzen
ug/kgds

Rotterdam
*

Plas 
kant

Plas in water Groen
e Boog 

Maassluis Reiniger

PFOS 3 2,5 0,1 3 3 3

PFOA 7 2,5 0,25 bagger
0,1 grond 

7 7 7

GenX 3** 0,1 0,1 3** 3** 3

Ind.PFAS 3 1 0,1 3 3 3

*In schone gebieden geldt detectiegrens of onderzoek ontvangende bodem  

** indien gemeten 



Pakket Rotterdam Plas kant Plas in 
water

Groene 
Boog 

Maassluis Reiniger

PFOS X X X X X X

PFOA X X X X X X

GenX X X X

Ind.PFAS X X X X X X



Praktische zaken

Van welke delen van de bodem moeten er PFAS analyses worden genomen?

Van de bovenste halve meter indien de bodem ongeroerd is. Als de bodem 
doorgespit is, kan PFAS-houdende grond overal in de geroerde laag aanwezig 
zijn, dus ook dieper dan een halve meter.
Voor grondverzet AP04 altijd PFAS meenemen

Vanaf wanneer moet er PFAS worden meegenomen in de onderzoeken?

In onderzoeken met een veldwerkdatum van na 8 Juli

Wanneer mag grond gebruikt worden zonder PFAS analyse:

Komt vrij op een diepte > 1m 

Voor 1 oktober en als de bemonsteringsdatum voor 8 juli ligt 

Lopende partijen die gemeld zijn voor 8 juli 2019 



Praktische zaken

Pakket op website bodemplus voor PFAS 

Voor GenX alleen verplicht als het afkomstig is van een puntbronlocatie 

Analyse pakket:

30 stoffen 

Waarvan PFOA een aparte norm heeft

Elke andere individuele PFAS mag 3 ug/kgds zijn 



Praktische zaken 

Voorinformatie kleine partijen BRL9335-1 
Hiermee wordt bedoeld welke voorinformatie moet er beschikbaar zijn 
voor acceptatie van kleine partijen grond voor het bulkdepot.
Voor grond boven de 25m3 wordt er een quick scan gedaan. Deze moet 
aangevuld worden met een historische check op activiteiten zoals deze 
zijn beschreven in het handelingskader PFAS van Dordrecht 
Analyses zijn dan bij een onverdachte historische situatie niet verplicht 

Tijdelijke opslag 
Voor grond beneden de 3 7 3 3 worden er geen eisen gesteld aan tijdelijke 
opslag en de lozing van het water wat op deze grond valt. Deze regeling 
geldt tot het bekend worden van het definitieve handelingskader Grond 
beneden 3 7 3 3 mag niet tijdelijk worden opgeslagen binnen 
bodemfunctie/bodemkwaliteitsklasse AW (groene zone), tenzij is 
aangetoond dat de ontvangende bodem van vergelijkbare kwaliteit is



Praktische zaken

Bodemlaag van toepassing:
Als grond met PFAS wordt toegepast in een BKK wordt er gekeken naar 
de kwaliteit van de laag waarin het toegepast wordt en niet naar de laag 
eronder 

GBT
Bij aanleg van een GBT mag het deel grond wat onder het 
grondwaterniveau zakt geen PFAS bevatten dus <0,1 ug/kg ds

Uitlevering schone grond 
Bij bestellingen van schone grond zal de ontvangende bodem op PFAS 
onderzocht moeten worden in schone gebieden 
De grond moet dan aan de aangetoonde waardes van de ondergrond 
voldoen en mag maximaal 3 7 3 bevatten.
Indien de BKK geactualiseerd is wordt deze werkwijze herzien. 

Bij toepassingen in LBB, wonen of industrie gebieden moet de grond 
voldoen aan de 3 7 3 norm en is onderzoek van de ontvangende bodem 
niet nodig 



Praktische zaken 

Somparameters 
Dit geldt alleen voor PFOA en PFOS. Hier worden vertakte en niet 
vertakte verbindingen gemeten. < wordt als 0,7 meegeteld net als bij alle 
andere sommaties. Als alles < is dan zit het er niet in 
Toetsing individuele parameters hoogste individuele parameter 
vergelijken met hoogste individuele parameter ontvangende bodem. Dit 
hoeft niet dezelfde te zijn.  

GenX
In Rotterdam alleen analyse noodzakelijk afkomstig van een puntbron 
locatie. Die zijn in Rotterdam niet bekend. Wel opletten bij grond uit 
Dordrecht.
Voor werken van derden altijd vragen naar de voorwaarden. Deze 
kunnen eigen eisen stellen   



Praktische zaken 

Grondverzet binnen 1 RE 

Is toegestaan zonder aanvullende PFAS analyses

Welke analyse kan ik nog gebruiken voor de ontvangende bodem? Hoe ver 
mag deze er vandaan zijn?

De ontvangende bodem van de locatie van toepassing moet onderzocht 
zijn conform NEN5740

Indelen klassen n.a.v. PFAS

PFAS is niet klasse bepalend. Er zijn geen streefwaarden, wonen en 
industriewaarden bekend 
Alleen boven 3 7 3 mag de grond niet toegepast worden. Er is ook geen 
interventiewaarde bekend. Er kan dus ook geen geval ontstaan. 



Vragen? 

www.expertisecentrumpfas.nl



PAUZE
Start presentatie ODBN 16:00



PFAS 
‘Beleid maken een lastig iets….’

Niels Drillenburg 

Technisch adviseur bodem ODBN 



Inhoud
1. Wat ging er vooraf

2. 8 juli 2019

3. Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie

4. Bodemkwaliteitskaart en Nota ODBN

5. Wat doen we nu?

6. Doel en verwachtingen

7. Brief stand van zaken handelingskader

8. Planning lokaal Planning lokaal bevoegd gezag

9. Kabinet wil met spoed ruimere norm PFAS

10. Samenvattend Beleid maken een lastig iets



8 juli 2019



‘Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-

houdende grond en baggerspecie’

1. Plotselinge publicatie handelingskader, OD’s ‘overvallen’ door lancering handelingskader;
2. Uitgangspunten handelingskader: zorgplicht en standstill-principe op lokaal niveau;

3. Doel: stagnatie grondverzet opheffen (!) 

4. Alleen voor toepassing op landbodem, geen bruikbaar handelingskader waterbodem;

5. Kennis beperkt aanwezig in NL.



Bodemkwaliteitskaart en Nota ODBN

1. Net een nieuwe kaart en Nota ter vaststelling;

2. Geen PFAS opgenomen in kaart en Nota;

3. Onvoldoende analyse-gegevens (big-data) bekend van regio;

4. Idee: vaststellen achtergrondconcentratie in onbelast buitengebied.



Wat doen we nu?

1. Brabants project: vaststellen achtergrondwaarde in onbelast buitengebied; 

Theorie: Snel, makkelijk en goedkoop. Wens van gemeenten en markt, stagnatie 

grondverzet verminderd;

2. Praktijk: Lange wachttijden laboratoria , budgetten ontoereikend, stagnatie 

grondverzet blijft; normen te streng (?); 

3. Opschalen naar bodemkwaliteitskaart PFAS buitengebied  EN bebouwd gebied. 



Doel en verwachtingen
1. Project achtergrondconcentratie onbelast buitengebied: snel en doelmatig

a. op basis van beperkt aantal meetgegevens lokale norm > 0,1

b. goedkoop inzicht in problematiek PFAS regio ODBN.

c.  Het op zeer korte termijn maken van een beleidsregel zodat grondverzet 
weer door kan in de provincie.

2.    Opschalen naar bodemkwaliteitskaart PFAS buitengebied  EN bebouwd gebied.

a. definitieve vaststelling lokale norm;

b. herstellen bruikbaarheid bodemkwaliteitskaart.



9 oktober 2019



Brief stand van zaken handelingskader

1. Ministerie erkent problematiek branche;

2. Gemeentewerken als onderdeel van branche;

3. PFAS-houdende baggerspecie nog steeds geen oplossing;

4. Doorlooptijden laboratoria fors gedaald;

5. Oproep delen gegevens met RIVM en aanvullen bkk.



Planning lokaal bevoegd gezag

1. Achtergrondconcentratie onbelast buitengebied: eind november 2019; Aanvulling bkk: eind 2019 kaart, Nota 

aangevuld eind 1ste kwartaal 2020; Bestuurlijke vaststelling: afhankelijk van mandaat B&W/gemeenteraad 

zomer 2020;

2. ODBN kijkt naar eerder gebruik zonder formele vaststelling (zeer lastig).





Wanneer moet u nu onderzoek doen naar 

PFAS.

1. Grondverzet; tijdelijke opslag; 

2. Wanneer adviseren wij een PFAS onderzoek.. 



Samenvattend

‘Beleid maken een lastig iets….’
1. Onbekende materie, letterlijk en figuurlijk;

2. Geen centrale aansturing;

3. Elke gemeente kan en mag eigen invulling geven aan handelingskader, niet 

verplicht gevolg: lappendeken van regeltjes en samenhangende onduidelijkheid;

4. Beschikbare budgetten;

5. Tijdrovend: alle partijen bij elkaar brengen, afstemming bereiken

6. Wat niet meewerkt (1): ad-hoc beleid en beslissingen rijksoverheid, 

communicatie vanuit rijksoverheid;

7. Wat niet meewerkt (2) : Branch doet mee aan ad-hoc beleid: per direct geen 

grondinname, weinig tot geen overleg met lokaal bevoegd gezag.



Vragen?



Is uw vraag niet beantwoord?

Mail uw vraag naar info@milon.nl



Slides teruglezen?

Ga naar milon.nl/downloads



Dank u voor 
de aandacht

BORREL 
EN NAZIT


