OVERZICHT VAN ONDERWERPEN, DOELEN EN DEELNEMERS

Nr.

Naam - onderwerp

Deelnemers

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

provincie Noord-Holland
provincie Gelderland/GOO
gemeente Arnhem

2

Toetsen/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.

provincie Groningen
provincie Zuid-Holland
Zuid-Hollandse
omgevingsdiensten

3

Vergunningverlening ZZS in relatie tot opkomende stoffen in de bodem
Het proces van vergunningverlening heeft een nauwe relatie met de preventie- en
signaleringsstrategie voor ZZS/opkomende stoffen en met het handelingskader. Om
meer te weten te komen over de rol van vergunningverleners is het van belang om te
duiden 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.

DCMR
OD West-Holland
OD Midden West Brabant
provincie Drenthe

4

Nut en noodzaak van bepalen achtergrondwaarden bij opkomende stoffen
Is het opstellen van een achtergrondwaarde nodig om stagnatie in het grondverzet te
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).

provincie Zuid-Holland
Zuid-Hollandse
omgevingsdiensten
provincie Noord-Holland

5

Ontwikkeling Soesterberg en de aanwezigheid van PFAS
Door middel van interviews en een marktconsultatie bij aannemers gaan verkennen
welke reinigingstechnieken voor PFAS-houdende grond beschikbaar zijn en geschikt
zijn voor het uitvoeren van een bodemsanering.

provincie Utrecht

6

Inventariseren en meten van opkomende stoffen
Een onderdeel van de systematische aanpak die uit POPUP moet voortvloeien, 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 en de verzamelde gegevens te gebruiken
voor beleid.

provincie Gelderland
gemeente Arnhem
Gelders Ondergrond Overleg

7

Communicatie over risico’s
In ons product Handelingskader Opkomende Stoffen is een specifiek hoofdstuk
uitgewerkt over de (bestuurs)communicatie voor opkomende stoffen en de risico’s.
We hebben gemerkt dat eindgebruikers en deelnemers aan de 1e en 2e
Praktijktafeldag dit een belangrijk onderwerp vinden. Ook in het Programma van Eisen
(2017-2018) is aangegeven dat dit onderwerp verdieping behoeft.
In overleg met enkele eindgebruikers (Provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst
Zuid Holland Zuid en de gemeente Dordrecht) is een 7e pilot opgestart waarbij met
deze eindgebruikers de opgestelde output is doorgelopen en besproken. In deze
gesprekken hebben zij hun ervaringen van bestaande cases ingebracht en aangegeven
wat de belangrijke accenten zijn.

provincie Noord-Holland
Omgevingsdienst Zuid
Holland Zuid
Gemeente Dordrecht
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