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1 DEELNEMERS 

 

POPUP-team 

Martijn van Houten, Hans Slenders, Ko Hage, Ilse Vermeij, Marloes Luitwieler, Corine Habraken, Alie Talen, 

Maurice Henssen, Arvid de Rijck, Inge van Putten 

 

Deelnemers 

Heijo Scharff (Afvalzorg), Richard Ripping (Boskalis), Onno Bruijs (DCMR),  

Leontien van den Aker (HH Delfland), Theo Flapper (provincie Limburg), Jeroen Pieterse (NEN), 

Marcel Hilwig (ODMH), Chris Overmars (ODNZKG), Ingrid Balk-Pijper (ODRU), 

Kor van Hateren (ODWH), Alfred Huinder (provincie Groningen), Matthijs ten Harkel (provincie Brabant), 

Hans de Waal (provincie Utrecht), Peter Springintveld (provincie Zuid-Holland), Saskia Onnink (Min. I&W), 

Marlea Wagelmans (RWS), Sandra Verloop (Schiphol), Joep van der Wee (Bodembeheer NL), 

Carl Denneman (provincie Noord-Holland), Michiel Gadella (Min. I&W), Gabrielle de Wolff (RUD Utrecht), 

Marc de Jong (gemeente Enschede), Willie Peijnenburg (RIVM), Joop van de Wiel (RUD Utrecht), 

Joris van Poppel (Heijmans), Joost Lahr (WUR), Elmert de Boer (RWS WVL) 

 

 

2 PLENAIRE GEDEELTE 

 

Martijn van Houten heet iedereen welkom op deze 2e praktijktafeldag. Doel van de middag is tweeledig. 

Enerzijds informeren wij geïnteresseerde eindgebruikers over waar we staan met het POPUP project. 

Hiervoor zijn van ieder eindproduct korte presentaties gemaakt met de belangrijkste ontwikkelingen en een 

toelichting op de concepten. Anderzijds gebruiken wij deze middag om een aantal vragen/discussiepunten 

met elkaar verder uit te diepen, zodat wij in het project en de pilots hier mee verder kunnen. 

 

Voor hetgeen is besproken in het plenaire deel wordt verwezen naar de bijgevoegde presentaties.  

1 toelichting stand van zaken POPUP project, inclusief een toelichting op de Preventiestrategie 

(Martijn van Houten); 

2 toelichting Signaleringssysteem (Ko Hage); 

3 toelichting Handelingskader (Marloes Luitwieler); 

4 uitleg discussie praktijktafel 1 ‘Voorbereid zijn’. 

 

 

3 DEELSESSIES 

 

In drie deelsessies en drie ronden heeft iedere deelnemer kunnen discussiëren over specifieke vragen en 

concept eindproducten van het POPUP team. Per groep is een beknopt verslag gemaakt van hetgeen 

besproken is aan de betreffende praktijktafel. 
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4 UITKOMSTEN TAFEL 1: ‘NO REGRET’ 

 

In deze sessie is ingegaan op de nut en noodzaak van een ‘draaiboek’ (handelingskader). Daarna is 

besproken wat er in een dergelijk document zou moeten en kunnen staan en welke voorzorgsmaatregelen 

of no-regret maatregelen genomen kunnen worden. 

 

De sessie is ingeleid met een korte presentatie (zie bijlage). Vervolgens werd in drie ronden gediscussieerd 

over dit onderwerp. De belangrijkste punten die zijn opgehaald hebben betrekking op de volgende 

onderwerpen. 

 

Organisatie en kennis 

- Er is behoefte aan een organogram waaruit duidelijk blijkt wie waar en wanneer voor verantwoordelijk 

is. Dit organogram moet in feite nu al beschikbaar zijn, zodat bij het bij een onverwachte gebeurtenis 

direct kan worden geraadpleegd. 

- Er moet duidelijkheid bestaan over hoe en door wie gecommuniceerd wordt. 

- Een groot aantal deelnemers gaf verder aan behoefte te hebben aan een ‘TCB-achtige’ organisatie:  

. ‘Er is behoefte aan een club met autoriteit en gezag’ 

. ‘Wie is in staat om in te schatten of het een lokaal of landelijk probleem is’  

. Er zijn meerdere verschijningsvormen van een centrale organisatie genoemd, een platform, een 

vraagbaak, of is Bodem+ misschien al geschikt voor deze taak? Wellicht waren de aanwezigen op 

zoek naar een soort STOWA-/STOBO-achtige organisatie? 

 

Financiering 

Vooraf moet er duidelijkheid bestaan over financiering bij problemen met een opkomende stof/calamiteiten. 

Voorkomen moet worden dat zorg over de mogelijke kosten resulteert in een status quo, waarbij iedereen 

op elkaar wacht en het probleem zich vergroot. Duidelijkheid over financiering is nodig om snel te kunnen 

handelen. Sommigen pleiten voor het duidelijk reserveren van budget. Anderen menen echter dat als de 

nood hoog is, het budget vanzelf zal volgen.  

 

Andere werkvelden 

- Meerdere malen werd de link gelegd met calamiteitenplannen en crisisbeheer. Er zijn in Nederland 

diverse flowcharts bekend voor crisissituaties, bijvoorbeeld bij de Brandweer. 

- Meer op preventie gericht was de link met hoe wordt omgegaan met griep. Daarbij wordt nauwlettend 

gevolgd welke griepsoorten in het buitenland actief zijn en daarop geanticipeerd (vaccins). 

- Als er een protocol is opgesteld, wordt aanbevolen dit ook regelmatig te oefenen. 

 

 

5 UITKOMSTEN TAFEL 2: STROOMSCHEMA’S CONCEPT HANDELINGSKADER 

 

Inleiding 

Tijdens deze sessie stond één van de eindproducten van POPUP centraal, namelijk het handelingskader en 

met name de daarin opgenomen stroomschema’s. Hieronder weergegeven is het totaaloverzicht van de 

stroomschema’s. De blokken A, B, C, D, E, en F zijn (of worden) verder uitgewerkt tot aparte deelschema’s. 

Deze zijn tijdens de sessie aan de deelnemers uitgereikt. Het doel van deze praktijktafel was om te toetsen in 

hoeverre deze stroomschema’s bruikbaar zijn in de praktijk, om eventuele knelpunten of omissies te 

identificeren en om te bepalen of de stroomschema’s een antwoord/oplossing bieden voor de verschillende 

problemen/dilemma’s met opkomende stoffen waar decentrale overheden tegenaan kunnen lopen.  

Tijdens deze interactieve sessie hebben we in tweetallen de stroomschema’s doorlopen zoals ze zijn 

opgenomen in de huidige tussenversie van het handelingskader aan de hand van casussen uit de praktijk.  
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De vorm van casussen 

Iemand (drinkwaterbedrijf, overheid, bedrijf dat grond verzet, …) treft een onbekende, opkomende stof aan 

en meldt dit bij de lokale overheid (gemeente, omgevingsdienst of provincie). De lokale overheid weet niet 

hoe te handelen en zit met bijvoorbeeld de volgende vragen: Zijn er risico’s bij het huidige gebruik? Kan 

grondverzet toegestaan worden? Onder welke voorwaarden? Welke effecten (toxicologisch en/of 

maatschappelijk) zijn er te verwachten door deze vondst en hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? 

 

 

 
 

 

Uitkomsten 

De belangrijkste punten die zijn opgehaald tijdens de drie ronden, hebben betrekking op de volgende 

onderwerpen. 

 

Tijdelijk beleid 

Er waren veel vragen en opmerkingen over tijdelijk beleid, onder andere ‘hoe tijdelijk’ is dat? Hoe zorg je dat 

je geen spijt krijgt van ‘overhaaste’ beslissingen? Hoe communiceer je hierover? Dit onderdeel moet nog 

verder uitgewerkt worden. 

 

Kennis en samenwerking 

Er moet een goede kennisinfrastructuur komen, niet alleen binnen bodem maar ook over de werkvelden 

heen. Niet alleen om de juiste kennis op het juiste moment beschikbaar te hebben, maar ook om van elkaar 

te leren en om samen gedragen beslissingen te nemen. 

 

Vergunningaanvraag 

Hoe om te gaan met een stof die onderdeel uitmaakt van een vergunningaanvraag? Ook dit onderdeel moet 

nog verder uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld voor de situatie dat de stof niet te meten is, maar ook als er 

afstemming nodig is met andere beleidsterreinen zoals lozingsvergunning of stortverbod. 
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Schema’s 

Wij hebben veel tips gekregen om de schema’s en de bijbehorende toelichting te verbeteren en/of te 

verduidelijken. Daarnaast werd de wens uitgesproken het beslisschema te digitaliseren, zodat je van de ene 

stap naar de andere doorklikt en per stap de toelichting kunt aanklikken. 

 

 

6 UITKOMSTEN TAFEL 3: GOVERNANCE 

 

De belangrijkste punten die zijn opgehaald tijdens de drie ronden hebben betrekking op de volgende 

onderwerpen: 

- De verantwoordelijkheden zijn in de wetgeving vastgelegd. Echter wordt hier niet altijd invulling aan 

gegeven of het proces duurt lang. Dit kan een gevolg zijn van onzekerheid/angst bij bestuurders, 

afwachtende houding en onduidelijkheid over wie het oppakt.  

- Decentrale overheden zouden het prettig vinden als het Rijk duidelijke kaders stelt waarin zij kunnen 

bewegen zodat de angst tot het nemen van verantwoordelijkheid ook kleiner wordt.  

- ‘Bevoegd zijn hangt samen met kennis hebben’ Specialistische kennis mist soms binnen gemeenten. Er 

wordt voorzien dat adviesbureaus vaker worden ingeschakeld en er werd een koppeling gelegd met de 

kennisinfrastructuur.  

- Het centraal ontsluiten van monitoring (bestaande monitoringen en eventueel nieuwe programma’s) en 

wenselijk op landelijk niveau.  

- Doordat gemeenten op verschillende wijze taken bij omgevingsdiensten wegzetten, kan het lastig zijn 

om regionaal beleid te maken en adequaat te acteren bij het vaststellen van een probleemstof. 

- Er blijkt bij sommige deelnemers onduidelijkheid hoe de chemische kwaliteit van het grondwater 

geborgd is onder de Omgevingswet bij de provincie en hoe de samenwerking hiervan gaat met de 

gemeente, terwijl anderen dit wel duidelijker voor ogen hebben. Het is goed om dit verder inzichtelijk 

te maken.  
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BIJLAGE: TOELICHTING STAND VAN ZAKEN POPUP PROJECT INCLUSIEF EEN 

TOELICHTING OP DE PREVENTIESTRATEGIE 
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Handelingskaders voor bodembeheer
Spiegelsessie – concurrentiegerichte dialoog Nieuwe bedreigingen

Martijn van Houten

3 oktober 2019
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Programma

2

˗ 13:30 Uitleg over de stand van zaken van onze producten:

˗ 14:30 - 15:00 Pauze/bijpraten

˗ 15:00 - 16:30 Roulerende tafels (3 x half uur, per sessie ca 15 deelnemers) 

· Tafel 1: No regret maatregelen, voorzorg en stand-still

· Tafel 2: Handelingskader: het doorlopen van de beslisschema’s

· Tafel 3: Governance: rollen, taken en verantwoordelijkheden

˗ 16:30 uur: Korte wrap up van iedere sessie

˗ Borrel

1

2
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Refresh – onze opdracht

3

Kennisvraag in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem& Ondergrond (UP)

Doel van het project is: 

· Aanzet maken voor signalerings- en preventiesysteem voor opkomende stoffen in de 

bodem en de ondergrond

· Aanzet maken voor lokaal/regionaal te gebruiken handelingskader(s) voor het omgaan met 

opkomende stoffen

· Verkenning van behoeften en vorm voor een kennisinfrastructuur opkomende stoffen

· Verzamelen van vragen voor ‘Kennisagenda opkomende stoffen’

· Eindgebruikers betrekken om de ontwikkelde “instrumenten” te toetsen en bij te stellen

Stand van zaken

4

˗ 1e kwartaal 2019: Vraagstelling en behoeften eindgebruikers helder krijgen

· Kennismarkt

· 1e praktijktafelbijeenkomst

· Gesprekken eindgebruikers

˗ 2e kwartaal 2019: Opzet uitwerken en verankeren

· Uitwerking opzet van onze producten

· Toetsing door begeleidingscommissie vanuit het UP

· Vorming van ingebrachte pilots met eindgebruikers

˗ 3e kwartaal 2019: Uitwerken van de conceptproducten

· 2e praktijktafelbijeenkomst

· Bespreken conceptproducten in begeleidingscommissie van het UP

3

4
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Wat nog te doen

5

˗ 4e kwartaal 2019 – 1e kwartaal 2020: Pilots uitvoeren

· Pilots uitvoeren => input eindgebruikers

· Oplossingsrichtingen nader uitwerken op basis van output pilots

· Plenaire bijeenkomst met tussentijdse terugkoppeling van pilots

˗ 2e kwartaal – 3e kwartaal 2020: Producten afronden

· 3e praktijktafelbijeenkomst

· Aanpassen producten tot definitieve producten

· Bespreken definitieve producten in begeleidingscommissie van het UP

· Eindsymposium

· Afronding van het project

Product 1

Aanzet tot preventiestrategie

6

5
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Product 1 – Aanzet tot preventiestrategie

7

˗ Bestaande mechanismen en instrumenten in beeld brengen. Accent ligt hierbij op Rijksniveau.

˗ Definities:

· Preventiestrategie: voorkomen dat ongewenste stoffen in het bodemsysteem komen

˗ Voorbeeld: toelatingsbeleid van het College Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen

· Preventief handelen: verspreiding van ongewenste stoffen die al in het bodemsysteem 

aanwezig zijn voorkomen/tegengaan

˗ Voorbeeld: saneren van een bodemverontreiniging

˗ Raakvlak het Aanzet tot signaleringssysteem (niet verkennen hoe producten in elkaar passen)

Product 1 – Aanzet tot preventiestrategie

8

Waarom is preventie nodig?

· Stoffen die niet goed zijn => niet in het bodemsysteem brengen

· Stoffen die niet goed blijken te zijn => uit het bodemsysteem halen

· Stoffen die mogelijk slecht zijn => onder bepaalde condities wel toestaan maar monitoren

Want, een werkende preventiestrategie draagt bij aan goede gezondheid, goed milieu en volop 

kansen voor circulariteit/circulaire economie. 

Voor goede preventie moeten wij twee richtingen op kijken:

˗ EU/mondiaal schaal => met name REACH speelt grote rol

˗ Nationale, regionale en lokale schaal: wet en regelgeving (Act. Besluit, zorgplicht, ZZS-beleid, 

etc.)

7
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Product 1 – Aanzet tot preventiestrategie

10

Wat is de opgave:

- > 50 miljoen CAS-nummers (unieke chemische substanties)

- In REACH database (EU) zitten ‘maar’ ca. 20.000 stoffen, waarvan 250 SVHC stoffen

- ZZS lijst (RIVM) heeft ca 1.800 stoffen (inclusief potentieel-ZZS)

Hoe is het geregeld in Nederland

˗ Deelname internationale gremia zoals ECHA, OSPAR, JRP (=> overzicht ontbreekt)

˗ Nationale wet- en regelgeving zijn een leidend principe.

˗ Instrumenteel: borging via vergunningenstelsel, toezicht en handhaving, en inzet van BBT, eisen 

NRB, zorgplicht bij calamiteiten, etc.

9
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Product 1 – Aanzet tot preventiestrategie

11

Aandachtspunten/verbeterpunten

Een goed werkende preventiestrategie vraagt om:

˗ Snelle doorwerking van internationale inzichten en ontwikkelingen

˗ Duidelijk weten waar stoffen gebruikt worden in productieprocessen

˗ Centrale ontsluiting van kennis en informatie

˗ Ondersteuning capaciteit en kennis vergunningverlening en bedrijven

˗ Welke impact hebben onbekende stoffen op hergebruik => is alles straks stand still?

Product 2 – Aanzet tot signalering

12

11
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Product 3 – Handelingskaders

13

Pauze

14

Maar eerst uitleg van de roulerende sessies!

13

14
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Tafel 1 – Voorzorgsmaatregelen/no regret

15

Eens in de zoveel jaren ontstaan er maatschappelijke zorgen over aanwezige stoffen in 

de bodem. Projecten komen stil te liggen en de overheden (met name gemeenten en 

Omgevingsdiensten) maken overuren. Hoe voorkomen wij dat dit steeds weer gebeurt, 

als we een nieuwe opkomende stof aantreffen? Hoe zorgen wij ervoor dat we 

voorbereid zijn? En kan dat eigenlijk wel voor een bedreiging die we nog niet kennen? 

In deze sessie gaan we eerst in op de nut en noodzaak van een ‘draaiboek’ 

(handelingskader). Daarna discussiëren wij met elkaar wat er in een dergelijk document 

zou moeten en kunnen staan. Wat zijn voorzorgsmaatregelen of no regret

maatregelen? En kunnen we nog iets leren van andere werkvelden?

Tafel 2 – Doorlopen beslisschema’s

16

Zojuist zijn de schema’s toegelicht.

In deze sessie doorlopen wij in groepen de

stroomschema’s en willen wij graag in 

gesprek met u bespreken waar aanpassing

nodig is aan de hand van casussen

uit de praktijk.

15
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Tafel 3 - Governance

17

Op papier zijn de verantwoordelijkheden belegd. Toch komt dit in de praktijk niet 

duidelijk tot uiting. In deze sessie brengen we aan de hand van jullie input 

(voorbeelden) de knelpunten in beeld en staan we stil bij de vraag waar (in de 

toekomst) behoefte aan is. We beperken ons daarmee niet alleen tot het handelen, 

maar richten ons ook op preventie en signalering.

Wij zijn benieuwd naar jullie voorbeelden, ervaringen en verbeterpunten ten aanzien 

van de governance van opkomende stoffen in de bodem.

Pilots - Overzicht

18

1 Governance Opkomende stoffen in de bodem

Rollen en verantwoordelijkheden in beeld brengen bij de overheid vanaf het moment dat er een 

opkomende stof met risico’s gesignaleerd wordt tot het moment dat er beleid is gevormd.

Deelnemers: Provincie Noord-Holland, Provincie Gelderland/GOO, Gemeente Arnhem

2 Botsproeven handelingskaders Groningen en POPUP

In 2 sessies worden middels botsproeven de handelingskaders beproefd. Het gaat om het kader dat 

de provincie Groningen heeft laten opstellen en het kader dat dit project POPUP opstelt. Tijdens 

deze sessies wordt gekeken naar de toepasbaarheid/bruikbaarheid in praktijk aan de hand van twee 

concrete casussen.

Deelnemers: Provincie Groningen, Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdiensten in Zuid-Holland

17
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Pilots - Overzicht

19

3 Vergunningverlening ZZS in relatie tot opkomende stoffen in de bodem 

Vergunningverlening komt terug in de preventie- en signaleringsstrategie stoffen en in het 

handelingskader. Deze pilot brengt de rol van vergunningverleners in beeld en beschrijft welke 

werkzaamheden (in relatie tot ZZS) horen bij het verlenen van vergunningen, het raakvlak met de 

bodem en welke informatie nodig is voor vergunningverlening en voor toezicht.

Deelnemers: DCMR, Omgevingsdienst West-Holland, n.t.b.

4 Nut en noodzaak van bepalen achtergrondwaarden bij opkomende stoffen

Het opstellen van achtergrondwaarde kan stagnatie in het grondverzet voorkomen. Of zijn er 

andere opties? Op welke manier komen we tot het vaststellen van een achtergrondwaarde. Welk 

proces moet daarvoor worden doorlopen (focus op technische uitvoering en organisatie).

Deelnemers: provincies Zuid-Holland en Noord-Holland

Pilots - Overzicht

20

5 Ontwikkeling Soesterberg en de aanwezigheid van PFAS

Scope van pilot is nog onderwerp van gesprek. 

Deelnemer: Provincie Utrecht

6 Inventariseren en meten van opkomende stoffen 

Een onderdeel van de systematische aanpak is het signaleren van het gebruik van opkomende 

stoffen en bepalen van het voorkomen en de effecten ervan in het milieu. In deze pilot verkennen 

we mogelijkheden en belemmeringen om dit in kaart te brengen aan de hand van bestaande 

informatie in vergunningen.

Deelnemers: Provincie Gelderland en gemeente Arnhem (verenigd in GOO)

19
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Volg ons op internet en LinkedIn!Volg ons op internet en LinkedIn!Volg ons op internet en LinkedIn!Volg ons op internet en LinkedIn!

www.opkomendestoffen.nlwww.opkomendestoffen.nlwww.opkomendestoffen.nlwww.opkomendestoffen.nl
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BIJLAGE: TOELICHTING SIGNALERINGSSYSTEEM 
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Handelingskaders voor bodembeheer
Spiegelsessie – concurrentiegerichte dialoog Nieuwe bedreigingen

Martijn van Houten

3 oktober 2019

POPUP POPUP POPUP POPUP –––– Opkomende stoffenOpkomende stoffenOpkomende stoffenOpkomende stoffen
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Signaleringssysteem

- Rol/samenhang

- Scope/definities signaleringssysteem

- Opzet signaleringssysteem

Inhoud

1
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Rol/samenhang signaleringssysteem

Preventiesysteem

Signaleringssysteem

Kennisinfrastructuur voor opkomende

stoffen in bodem

Lokaal / regionaal handelingskader

Scope en definities signaleringssysteem

Scope Grond, grondwater en bagger

- nieuwe, nog onbekende stoffen met nog onbekende effecten

- bekende stoffen die een nog niet eerder herkende bedreiging vormen

- bekende stoffen die vanuit een nieuwe toepassingen een bedreiging voor 

de bodem kunnen vormen

Signaleren Het identificeren van potentieel bodemsysteem belastende stoffen

Organiseren Een organisatiestructuur (en financiering) om signalen adequaat tijdig te 

verzamelen

Een kader om signalen te beoordelen

Een werkwijze die borgt dat de resultaten worden geïmplementeerd in landelijk 

en lokaal beleid

3

4



22/10/2019

3

Opzet signaleringssysteem

Signaleren kent drie elementen (met bijbehorende uitdagingen)

1. Signalen verzamelen

- Hoe stimuleer je zoeken naar het onbekende, met mogelijke onaangename

verrassingen?

2. Signalen beoordelen

- Hoe houd je het handelbaar en betaalbaar (kaf van koren scheiden)?

3. Signalen toepassen

- Systeem is pas nuttig als het gebruikt wordt (hoe organiseren, faciliteren, stimuleren?)

5
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76

Signalen verzamelen
Passief

- Wetenschappelijke literatuur

- (Inter)nationale overheden

- Onderzoek door NGO’s

- Lokale actiegroepen / individuen

- Pers (FTM, Zembla)

- Bedrijven/adviesbureaus

- Andere domeinen

Actief

- Risico toolbox met stofeigenschappen RIVM

- Vervangende stoffen met overeenkomstige functies

86

Signalen verzamelen
Randvoorwaarden

Een signaleringssysteem is alleen succesvol als:

˗ alle partijen zich bewust zijn van het belang van deze 

signalen;

˗ als ze deze signalen eenvoudig en zonder (financieel) 

risico kunnen laten beoordelen (analogie met 

‘klokkenluidersregeling’);

˗ Nationaal Coördinator Opkomende Stoffen (voor alle 

domeinen)??

7

8



22/10/2019

5

96

Signalen beoordelen
Risico (zorgwekkendheid)

Cyclus 1: kan de stof (vanuit de stofeigenschappen) een 

risico vormen

Cyclus 2: komt de stof voor in Nederland

Cyclus 3; is er een kans dat de stof in de bodemschade 

oplevert

Cyclus 4: onderzoek naar het voorkomen in de bodem 

(TCB?)

106

Signalen toepassen

Organiseren signaleren

Veel knelpunten zijn terug te voeren op onzekerheid en 

onbekendheid met de problematiek

Conclusies signaleringssysteem moeten snel bij alle 

relevante actoren bekend zijn om:

- er naar te handelen (zie handelingskader);

- om van te leren (preventie);

- omdat (nieuwe) kennis en bewustzijn bijdraagt aan het 

tijdig signaleren en melden van reële bedreigingen.

9
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Kennisinfrastructuur Bodem

Kennisinfrastructuur is essentieel in benadering opkomende stoffen in bodem

- Ca. 25 interviews uit de keten afgerond; interessante reis

- Breder dan alleen opkomende stoffen

- Breder dan bodem?

- Vaststellen kader/scope

- Nadenken over uitrollen Beknopte rapportage

“Jongerenconferentie” (die moeten ermee

gaan werken)

126

Model huidige Kennisinfrastructuur

11
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Analyses en observaties

Weinig ‘verticale’ communicatie

- Universiteiten werken op basis van WO/EU funding. Niet of nauwelijks aangetakt bij 

de Nederlandse praktijk

- GTI’s (RIVM, Deltares, WENR) werken voor het Rijk maar zeer beperkt samen met 

universiteiten en praktijk (bureaus, lagere overheden)

- Gemeenten hebbe weinig mogelijkheden om vragen weg te zetten (anders dan bij 

individuele bureaus of google).

- Bodem+ niet toegankelijk voor bureaus

- Behoefte aan contiuniteit kennisprogramma/infrastructuur

- Regie nodig; bodemwereld ondoorzichtig en gefragmenteerd

- Aansluiten bij werkwijze/gedachtewereld nieuwe generatie

Volg ons op internet en LinkedIn!Volg ons op internet en LinkedIn!Volg ons op internet en LinkedIn!Volg ons op internet en LinkedIn!

www.opkomendestoffen.nlwww.opkomendestoffen.nlwww.opkomendestoffen.nlwww.opkomendestoffen.nl
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Praktijktafelbijeenkomst
3 oktober 2019

Handelingskader
Stand van zaken oktober 2019

Doel handelingskader

Praktisch handvat voor 
decentrale overheden 
bij vondst opkomende stof

1
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Inhoud handelingskader

• Kern: beslisschema’s met toelichting

• Aanvullende informatie
• Algemene introductie opkomende stoffen

• Systeemanalyse

• Governance

• Communicatiestrategieën

• Link met andere onderdelen POPUP

• Aandacht voor OS in circulaire economie

• Visie op lange termijn

Samenhang onderdelen HandelingskaderSamenhang onderdelen HandelingskaderSamenhang onderdelen HandelingskaderSamenhang onderdelen Handelingskader

A. Waarneming opkomende 

stof (Signalering)

B. Analyseer situatie

D. Afweging risico aanpak

E. Hergebruiksbeleid

Snelle, 

loc.specifieke

beslissing?

C. Tijdelijk actieplan:

• Interim beleid

• Communicatieplan

• Tijdelijk 

hergebruiksbeleid

• Eventueel 

beveiligingsmaatregelen

C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
e

F. Overig beleid

P
re

v
e

n
ti

e

Signaleringssystematiek

Beoordelingskader, 

meetprogramma, 

systeemanalyse

nee

ja

3
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Een opkomende stof is 

aangetroffen of is onderdeel van 

vergunningaanvraag/melding

Geconstateerd effect in het veld 

(mens/milieu)

B. Analyseer situatie

1. Wordt dit 

veroorzaakt door 

een OS?

Lokaal

Regionaal-

landelijk

ja

4A. Indicatieve metingen, 

OS aanwezig?

Exit

nee

ja

nee

nee

Identificatie opkomende stof 

door Signaleringssysteem

2. Is deze OS een 

potentiële bedreiging in 

onze situatie?

ja

3. Lokaal, 

regionaal of 

landelijk?

3A. Informeer andere 

overheden, RIVM/ 

signaleringssysteem

Stroomschema A: Waarneming, Er is sprake van een Opkomende Stof 

NOOT, hier moet nog ergens het blokje Ben ik verantwoordelijk? Taken en rollen

4. Verzamel informatie meet- en stofgegevens

5. Voer eerste grove systeemanalyse uit

Beoordelings-

kader 

voorhanden? 

Snelle 

beslissing 

nodig?

Voldoende 

meet-

gegevens?

4A. Voer metingen uit

C. Tijdelijk actieplan risico’s 

en hergebruik

ja

nee

ja

Stroomschema B: Analyseer de situatie 

Snelle beslissing 

nodig?

ja

nee

C. Tijdelijk actieplan risico’s en 

hergebruik

6. Is er sprake van risico’s 

of van andere effecten?

D. Afweging risico’s en aanpak E. Hergebruiksbeleid

Actuele risico’s 

(WBB)

Overige  effecten
Milieukwaliteit

(BBK/ Standstill)

Einde
nee

5. Volwaardige 

Systeemanalyse

nee

8. Opstellen Specifiek 

Beleid overig

nee

ja

NOOT: ivm HK PFAS is hier een duidelijke splitsing tussen WBB en BBK spoor in 

stroomschema.

7. Initieer definitief 

beoordelingskader

5
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Wat is de aanleiding voor een  

snelle, locatiespecifiek Plan van 

Aanpak?

F. Tijdelijk hergebruiksbeleid op, 

zie onder, deels schrappen en 

ook splitsen van WBB

Vermoeden 

actuele risico’s

Overige effecten

Vermoeden 

verslechtering 

milieukwaliteit
Beoordeel risico’s o.b.v. 

gebruik met beschikbare info 

en/of effectmetingen (2)

Risico 

aannemelijk

?

ja

Stroomschema C. Tijdelijk actieplan

8. Opstellen Specifiek 

Beleid overig

Tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen, van 

ad hoc naar def. 

toetsingswaarden

D. Bepalen risico’s en maatregelen

Stroomschema B: Analyseer de 

situatie 

10. Stof vaker, op 

meer plaatsen, in 

groot gebied 

aangetroffen?

9. Stof aanwezig 

boven 

risicogrenswaarden

?

11. Direct contact 

met mensen 

mogelijk?

nee nee

Vooralsnog 

geen actie 

nodig

nee

12. Risicobeoordeling mens en 

milieu

ja jaja

Risico?
nee

13. 

Schaal?

14. Naar Signalering 

en Preventie

Grootschalig 

diffuus

ja

Nog 

steeds 

emissie?

16. Emissie 

stoppen/beperken

15. Bodemsanering 

en/of risico’s 

beheersen

ja

Lokaal/ 

regionaal

nee

7
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E. Hergebruiksbeleid, zie schema handelingskader PFAS, hieronder het spoedschema, aan te passen 

definitief, met weglating onderdelen die elders al zijn vervat, zoals systeemanalyse

Governance

9
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Voorbereid zijn

Jullie input

1. Sessie ‘no regret’
• Wat kun je nu al doen (beleidsmatig) om je voor te 

bereiden op de vondst van nieuwe stoffen?

2. Sessie ‘stroomschema’s’
• Zijn de stroomschema’s geschikt voor de verschillende 

casussen van de deelnemers?

3. Sessie ‘governance: taken en 
verantwoordelijkheden’
• Welke ervaringen heb je hiermee? Is tabel behulpzaam 

en hoe kan deze beter ingevuld worden? Is er nog iets 
anders nodig?

11
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Verklaring vormen

Bepaal of lokale actie 

nodig/gewenst is

Start of eind stroomschema

Onderzoek/

signaleringssysteem: 

oorzaak = OS?

Actie of beslismoment met toelichting; al dan niet 

uitgewerkt in dit handelingskader

Nieuwe stof 

relevant bevonden 

voor bodem

Actie lokale/regionale overheid

Een nieuwe stof is 

aangetroffen

Inkomende of uitgaande informatie (o.a. link 

met signaleringssysteem)

Voldoende 

data?
Beslismoment, is iets aan de hand ja of nee?

B Inventariseer situatie Link met ander stroomschema/document

Sessie stroomschema’s

Vragen om te beantwoorden:

• Past jouw casus binnen deze stroomschema’s?

• Loop je vast
• Zo ja, waar en waarom?

• Mis je nog iets?

• Is de opzet/link tussen stroomschema’s duidelijk?

• Weet je na het doorlopen van de stroomschema’s 
wat je moet doen met jouw casus?

13
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• Volg ons op internet en LinkedIn!Volg ons op internet en LinkedIn!Volg ons op internet en LinkedIn!Volg ons op internet en LinkedIn!

• www.opkomendestoffen.nlwww.opkomendestoffen.nlwww.opkomendestoffen.nlwww.opkomendestoffen.nl
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Praktijktafel 1
Voorbereid op opkomende

stoffen
Wat kunnen wij nu al doen?

Terwijl wij de uitdaging nog niet kennen!

A. Waarneming 

opkomende stof 

(Signalering)

B. Analyseer situatie

D. Afweging risico aanpak

E. Hergebruiksbeleid

Snelle, 

loc.spec. 

beslissing?

C. Tijdelijk actieplan:

• Interrim beleid

• Communicatieplan

• Tijdelijk 

hergebruiksbeleid

• Eventueel 

beveiligingsmaatregele

n

C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
e

F. Overig beleid

P
re

v
e

n
ti

e

Signaleringssystematiek

Beoordelingskader, 

meetprogramma, 

systeemanalyse

nee

ja

Opstellen voorbereidend beleid

onbekende bedreigingen

1
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Doel, noodzaak, voorbeelden?

• Doel is om:

• Niet te worden overrompeld; 

• Te voorkomen dat onnodig stagnatie ontstaat;

• Gecoordineerd en beheerst te kunnen reageren;

• Achteraf geen spijt te krijgen van overhaaste beslissingen (non je ne regrette rien);

• We kunnen nu al lessen leren van het PFAS dossier;

• Maar is het nodig en/of zinvol?

• Louter en alleen bewustwording? (na presentatie HK ziet iedereen deze stap en 
moet even nadenken, moet ik nu al wat doen?

• Zijn er voorbeelden uit andere velden (bv. Aanspoelen walvissen)? 

Wat kan voorbereidend beleid omvatten?

• Noodplan met voorbereidend organogram?

• Zorgplicht en voorzorgsprincipe

• Robuust maken hergebruiksbeleid, met eenvoudige aanpassingen?

• Kun je wel anticiperen op risico’s die je niet kent (stofeigenschappen en gebruik)?

• No regret maatregelen?

• Overzicht beleidsinstrumenten?

• En wat is de samenhang met tijdelijk actieplan

• Principe ‘de vervuiler betaalt’

• Vergunningverlening, toezicht, handhaving

• Voorbereid zijn op incidenten

Of kan het eenvoudigweg het overnemen zijn van het Handelingskader POP-UP? En

zo ja, wat is daar dan voor nodig?

3
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