
Webinar
Zeer zorgwekkende stoffen

30 November 2021



Programma

09:00 – 09:20 Welkom, toelichting programma

09:20 – 09:40 Deel 1a: toelichting informatieblad (aanleiding en urgentie)

09:40 – 10:00   Deel 1b: toelichting informatieblad (handelingsperspectief onder de Ow)

10:00 – 10:15 Deel 2: mentimeter & discussie

10:15 – 10:30 Wrap up & afsluiting

Webinar wordt opgenomen, is dat akkoord? 
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Inleiding
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Bodembeheer van de Toekomst

▪ van grond, bodem, grondwater en ondergrond in hun OmgevingsplannenDoel: 
gemeenten en omgevingsdiensten te informeren en faciliteren bij het opnemen van 
regels over de kwaliteit .

▪ Fase 1 en 2: productiefase

▪ 10 bouwstenen

▪ Informatiebladen

▪ Juridische frames

▪ Voorbeeldregels

▪ Leidraad/overig

▪ Fase 3: implementatiefase
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Gerd de Kruif

PPS Bodembeheer van de Toekomst



Doel van vandaag

▪ Toelichting op gemaakte producten voor bouwsteen zeer zorgwekkende stoffen
▪ Wat staat er in? 

▪ Hoe te gebruiken?

▪ Waar te vinden?  

▪ Beantwoording van uw vragen

▪ Gemeenten/regio's klaar om aan de slag te gaan



Praktisch
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Het plenaire deel wordt opgenomen en 
op onze website gepubliceerd

Zet je microfoon uit tijdens de 
presentatie

Opmerkingen of vragen kunnen via chat, waar 
mogelijk beantwoorden we deze in de sessie. 
Anders nemen we ze mee. Benoem duidelijk aan 
wie je de vraag stelt of onderwerp. 

InteractiefPresentaties

Zet camera uit bij slechte 
verbinding

Hou je telefoon klaar (mentimeter).

Surf naar menti.com en vul de 7148 5455 in

Optionele sheet en aan te passen naar eigen wens



Menticode: 7148 5455

8



9

Waar staat u in de 
voorbereiding rond het thema van 

ZZS in omgevingsplannen?



Deel 1a: 
toelichting informatieblad

aanleiding en urgentie
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Team – bouwsteen ZZS

▪ Willem Jan Langenbach (Legis Advies);

▪ Mark in ‘t Veld (Tauw);

▪ Maurits Hummel (bodemexpert DCMR);

▪ Daniël Rits (Witteveen+Bos) 

▪ Martijn van Houten (Witteveen+Bos);
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Infoblad opkomende verontreinigen , 
waaronder ZZS
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Urgentie van het probleem

Door het sterk toenemend aantal stoffen op 
de markt en in het milieu is het van belang 
om hier adequaat mee om te gaan in wet- en 
regelgeving

13[bron: Raad voor leefomgeving]



Urgentie van het probleem
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Bron: Opkomende stoffen in bodem en ondergrond, handreiking voor decentrale overheden



Opkomende verontreinigingen

Voor opkomende verontreinigingen ontbreekt vaak 
een wettelijke norm of nieuwe inzichten dwingen 
tot handelen.

Stoffen de leiden tot opkomende verontreinigingen zijn

1. nieuwe, nog onbekende stoffen met nog 
onbekende bedreigingen;

2. bekende stoffen met een nog niet eerder 
(h)erkende (nieuwe) bedreiging;

3. bekende stoffen met nieuwe inzichten of 
toepassingen.
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https://demo.inbrain.nl/pop-up/

https://demo.inbrain.nl/pop-up/


Vb 1. Alkylfosfaatesters 

Nieuwe, nog onbekende stoffen met nog 
onbekende bedreigingen.

▪ Alkylfosfaatesters worden reeds langere tijd gebruikt 
als brandvertrager en weekmaker met 
brandvertragende eigenschappen. 

▪ Er zijn binnen de alkylfosfaatesters grote verschillen 
in stofeigenschappen (o.a. vluchtigheid, 
afbreekbaarheid, carcinogeniteit, toxiciteit en 
mogelijk hormoonverstorende eigenschappen). 
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Geen kaders

beperkt 
weten-

schappelijk
onderzoek

Geen 
normen

ZZS



Vb 2. PFAS 

Bekende stoffen met een nog niet eerder 
(h)erkende (nieuwe) bedreiging.

▪ PFAS zijn toegepast in uiteenlopende producten 
vanwege de oppervlakte-actieve eigenschappen.

▪ Wetenschappelijk onderzoek toont in toenemende 
mate aan dat deze stoffen persistent, bioaccumulatief
en toxisch zijn. 

▪ Recentelijk heeft het Rijk hierop ingespeeld met het 
opstellen van een (tijdelijk) handelingskader voor 
grondverzet.
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Vb 3. Lood 

Bekende stoffen met nieuwe inzichten of 
toepassingen.

▪ Lood behoort tot een van de ‘bekende’ zware metalen 
die al decennia wordt onderzocht.

▪ Recentelijk is echter duidelijk geworden dat lood in de 
bodem een groter risico vormt voor de gezondheid, 
dan eerder veronderstelt (met name voor het 
leervermogen van jonge kinderen).
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Deel 1b: 
toelichting informatieblad

Handelingsperspectief
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Waarom een Infoblad over opkomende verontreinigingen, 
waaronder ZZS?

▪ Enquête na fase 1 Bodembeheer van de Toekomst

▪ Reden?
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Waarom een Infoblad over opkomende verontreinigingen, 
waaronder ZZS?

▪ Regelgeving en normen niet altijd hierop toegespitst

▪ Maatwerk en samenwerking tussen overheden

▪ Infoblad:
▪ Omgevingswet: breed kader van strategische visie tot regels in omgevingsplan

▪ Alle compartimenten spelen een rol

▪ Lokaal versus landelijk

▪ Verwijzingen naar achtergrondinformatie

▪ Actieve afstemming
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Twee sporen
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Spoor  1 - Preventie en Signalering
Spoor  2 - Omgaan met opkomende 
verontreinigingen in de bodem



Spoor 1 Preventie en Signalering

▪ Preventie
▪ Beperken of verbieden gebruik van stoffen

▪ Regels voor milieubelastende activiteiten

▪ Toezicht en handhaving

▪ Aanvullende eisen  Omgevingsplan

▪ Toedeling functies

▪ Signalering
▪ Signaleringssysteem
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Spoor  2 
Omgaan met opkomende verontreinigingen 
in de bodem 

▪ Gezondheids- en milieurisico’s

▪ GGD / RIVM

▪ Specifieke zorgplicht

▪ Maatwerk

▪ Voorkomen van (verdere) verspreiding

▪ Bouwen op verontreinigde grond
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Handelingsperspectief Milieubelastende 
activiteiten (MBA’s)
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Handelingsperspectief Milieubelastende 
activiteiten (MBA’s)
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Voorbeelden
▪ Alkylfosfaatesters
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Voorbeelden
▪ PFAS
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Aanscherping 
bodemkwaliteitskaart

THK / 
INEV's

ZZS

Achtergron
dwaarde-
onderzoek



Voorbeelden
▪ Lood
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Achtergrondinformatie en actieve 
afstemming

▪ Achtergrondinformatie

▪ Actieve afstemming
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Deel 2: 
Mentimeter & discussie 
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Wrap up
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Resume van de sessie
▪ Door het groeiend aantal chemische stoffen die worden geproduceerd neemt de 

noodzaak toe om adequaat milieubeleid te voeren of te behouden;

▪ Opkomende verontreinigingen zijn met name complex vanwege het gebrek aan 
milieunormen of inzicht in stofgedrag / en of schadelijke effecten;

▪ De Omgevingswet biedt mogelijkheden om op decentraal niveau invulling te geven 
aan beleid met betrekking tot opkomende verontreinigingen;
▪ Omgevingsvisie / programma’s → beleid

▪ Omgevingsplan → regelgeving

▪ Aanpak aan de hand van twee sporen
▪ Preventie en signalering

▪ Omgaan met nieuwe stoffen in het milieu

Opkomende verontreinigingen vragen om continue alertheid en investeringen op 
kennisniveau. Dit is een taak in samenwerking met het Rijk en kennisinstellingen moet 
worden uitgevoerd. 34



Doorkijk – vervolg 2022
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• Producten: evaluatie en afronding
• Vervolg fase 3 - Regionale verdieping

• Aan de slag met regio’s die al begonnen zijn 
• Ondersteuning en verdieping bij concrete vraagstukken

• Meer info en een enquête volgen via website en nieuwsbrief

• Heeft u al concrete stappen gezet om dit onderwerp in het omgevingsplan te regelen? En heeft u 
verdiepende vragen en/of wilt u ervaringen delen? Meld u dan!

Mei 2020 Nov 2020 Feb 2021 Dec 2021 Juli 2022

Fase 1: opstart

Fase 2: productie

Fase 3: implementatie Regionale verdieping

Evaluatie en afronding



Meer info?
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www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst

→Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

Andere webinars: 

▪ Vitale bodem: 30 November, 10.30 – 12.00

▪ Voormalige stortplaatsen: 30 November, 13.00 – 14.30 

▪ Klimaatadaptatie: 30 November, 15.00 – 16.30 

▪ Ondergrondse functies: 7 December, 10.30 – 12.00 

▪ Aanvullingsbesluit: 7 December, 13.00 – 16.00 

→ Meld je aan via bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl

http://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst
mailto:bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl

