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Aanpak

RIVM / Deltares voorstel RTB-NS
– Stappenplan (toolbox?) beoordeling risico’s

nieuwe stoffen

– Inzicht in informatiebehoefte (bron-pad-
receptor) en de kennis voor tier 1- 2- en 3

– Opstellen algoritme voor de beoordeling van een
nieuwe stof

– Risicobeoordeling langs verschillende schalen: 
gezondheid-economy-sociaal
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Onderdeel van het instrumentarium voor
bodemkwaliteitsbeheer
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Indeling van stoffen voor het 
stoffenbeleid en de prioritering

Substances of Very
High Concern (EU)

Zeer Zorgwekkende 
Stoffen (Nationaal)

Onder de motorkap
Het theoretisch kader
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Structuur van Risicotoolbox: TNS-bodem
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Niet bij ‘nul’ beginnen: Benadering voor oppervlaktewater



7

Risicotoolbox Nieuwe Stoffen t.b.v. bodemkwaliteitsbeheer
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RTB-NS



8

Titel | Date_Text8

Gebruikersinterface:
Dossiers
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De afbeelding kan niet worden weergegeven.

Gebruikersinterface:
Stofselectie en toetsing
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NL model voor opkomende stoffen in water

● Gebaseerd op:

– Aanpak ontwikkeld in EU project SOLUTIONS

– Nationale schematisatie van het landelijk waterkwaliteitsmodel

● Voorbeeld: N-(1,3-Dimethylbutyl)-N´-phenyl-1,4-phenylendiamine 
(6PPD), een stof die in rubber (vnl. autobanden wordt verwerkt). 

● Aanpak toepasbaar voor tenminste ca. 1800 tot maximaal 5100 stoffen

● Geplande verbeteringen voor water in het kader van Kennisimpuls
waterkwaliteit (RIVM-Deltares-Alterra-KWR) en Deltares SO :

– Aanpassingen onderliggende hydrologie/bodemmodel

– Betere benutten kennis Emissieregistratie-NL

– Meer validatie

● Compartiment bodem zit in het model, maar is nooit gevalideerd met 
metingen.
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Nieuwe stoffen; hoe kom je erachter welke relevant zijn?

1.

Incidenten bodem; 

Welke stoffen ga je meten? 

NB: in oppervlaktewater wordt uitgebreid gemonitord en 
gescreend om waterkwaliteit te beschermen. De 
bodemmonitoring loopt wat dit betreft achter.

Het theoretisch kader
Voorbeeld uitwerking
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Nieuwe stoffen; hoe kom je erachter welke relevant zijn?

2.

Productievolumes  REACH, specifieke info over gebruik 
pesticiden, biociden, geneesmiddelen, … Productievolumes 
zijn gebruikt als startpunt in het EU project SOLUTIONS 
(https://www.solutions-project.eu/) voor bijna 2000 stoffen:

– Productievolumes zijn verdeeld over compartimenten lucht, bodem, 
water, waste water

– O.b.v. stofeigenschappen is transport in de bodem/water gesimuleerd.

– De berekende concentraties in oppervlaktewater zijn als mengsel 
beoordeeld met de msPAF-methodiek, maar dit zou ook voor bodem 
kunnen.
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Concentraties in oppervlaktewater

Het theoretisch kader
Voorbeeld resultaat
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Voorspelde concentraties in bodem
De afbeelding kan niet worden weergegeven.

We beschouwen het als een 
startpunt om op verder te bouwen.

Op basis van deze berekeningen 
zou je bijvoorbeeld keuzes kunnen 
maken voor te meten stoffen.
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Eisen aan de toolbox nieuwe stoffen
– Waarborgen van het basisniveau voor beschermdoelen (humaan, 

ecologie, verspreiding)

– Verbinding met andere beleidsdomeinen (integraliteit)

– Faciliteert de decentrale overheden bij bodemkwaliteitsbeheer en
het vormgeven van lokaal beleid (grond en grondwater) in 
omgevingsplannen
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