
LESSON LEARNED:

PFAS EN ANDERE OPKOMENDE 
STOFFEN



Lessons learned: PFAS en andere
opkomende stoffen

PFAS als pilot

- Hoe nu verder (met PFAS)

- Wat te doen met andere opkomende stoffen?

- Hoe organiseren we dat?



Andere stoffen?

Waar moet je op letten

- Risico toolbox RIVM

- Verwacht het onverwachte

- Niet je kop in het zand steken



Hoe organiseren we dat?

Wat willen we

• Integraal

• Lokaal maatwerk

• Samenwerken en vertrouwen



PFAS als Pilot Omgevingswet

Wat willen we

• Integraal

• Lokaal maatwerk

• Samenwerken en vertrouwen

Hoe gaat het werken?

https://www.google.com/search?q=duiveltje&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XbCgaYYizIy2dM%253A%252Cbpotqap4X_i3sM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQLIdz73K-bgt8TzFubyPvPO-PQYQ&sa=X&ved=2ahUKEwjXyLv1j63mAhVGKuwKHfbyA_cQ9QEwBXoECAcQDg#imgrc=XbCgaYYizIy2dM:


Oorzaak én gevolg



Een paar uitdagingen

Preventie
Signaleren

Handelingskader

Kennis en informatie

Risico grenswaarden
Normen

Saneren

Beheren
Achtergrondwaarde



Een paar uitdagingen

Preventie
Signaleren

Handelingskader

Kennis en informatie

Risico grenswaarden
Normen

Saneren

Beheren
Achtergrondwaarde

Wie kan wat het 

beste?

En wat is daar

voor nodig



De provincie of het Rijk oefenen de taken alleen uit als:

een provinciaal of een nationaal belang niet op een doelmatige en 

een doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden 

behartigd 



bedrijven



13.00 - 13.30 uur Inloop met koffie en thee

Middagvoorzitter: Hans Slenders (expertisecentrum PFAS)

ACTUELE ONTWIKKELINGEN NORMEN EN BELEID
13.30 - 14.45 uur

Normen en (achtergrond)waarden

Arjen Wintersen (RIVM)

Naar een definitief kader

Martin van Gelderen (Ministerie IenW)

Gemeenten aan de basis, lokaal beleid

Paul Camps (Gemeente Amersfoort)

14.45 – 15.15 uur Pauze

BODEMKWALITEITSKAARTEN, ANALYSETECHNIEK EN REINIGINGSTECHNOLOGIE

15.15 – 16.45 uur

Bodemkwaliteitskaarten en grondverzet

Odile Rutten (Tauw)

State of the art analysetechnieken, PFAS-metingen in sterk verontreinigde grond

Jaap Willem Hutter (Synlab)

Proven technologies reinigen grond en grondwater, innovatieve technieken

Wim Plaisier (Arcadis/ Boskalis)

Ervaringen met (grond)waterreiniging: PerfluorAd technologie, actief kool, (in-situ) heating

Marco van den Brand (HMVT)

LESSON LEARNED: PFAS EN ANDERE OPKOMENDE STOFFEN
16.45 - 17.00 uur

Korte schets als inleiding voor plenaire discussie en gesprekken bij de borrel


