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onderwerp Verruiming handelingskader PFAS en stand van zaken PAS

In onze brief van 5 november 2019 (Z/19/029379-125417) hebben wij u geïnformeerd over de stand 
van zaken rond PFAS (fluorkoolwaterstoffen) en PAS (stikstofproblematiek) in relatie tot de uitvoering 
van onze projecten. Zoals aangegeven hebben beide dossiers tot flinke vertraging en uitstel van 
projecten geleid. Daarnaast was er sprake van meerkosten door aanvullend onderzoek en door 
duurdere afzetroutes voor vrijkomende grond en bagger. Hierbij stellen we u op de hoogte van de 
laatste stand van zaken op beide dossiers.

1. PAS

In de PAS zijn enkele nieuwe ontwikkelingen. Ten eerste heeft de commissie Remkes dit voorjaar een 
advies uitgebracht. De gevolgen van het advies van de commissie Remkes voor WDODelta zijn 
afhankelijk van de verwerking van deze adviezen in wetgeving. Inmiddels heeft de minister een eerste 
reactie op het advies gegeven. Hieruit blijkt dat ze het instellen van een drempelwaarde voor tijdelijke 
bouwactiviteiten van geringe omvang wil overnemen. Het Kamerdebat is nog niet geheel afgerond en 
de definitieve reactie van de minister is dus ook de gevolgen voor wet- en regelgeving nog niet 
duidelijk. De meest recente reactie van de minister heeft voor WDODelta als positief effect dat kleine 
bouwprojecten (waaronder de WOM-projecten worden geschaard) vrijwel onbelemmerd doorgang 
kunnen vinden. In het Kamerdebat heeft dit item niet tot veel discussie geleid. We gaan er dan ook 
van uit dat dit in de wetgeving wordt overgenomen.

Tevens heeft op regionaal niveau de provincie Overijssel een concept “gebiedsgericht aanpak stikstof 
Overijssel opgesteld”. In dit plan van aanpak wordt gezamenlijk met het gebied in beeld gebracht wat 
oplossingsrichtingen voor zowel de kortere termijn als de lange termijn zijn. Het waterschap is nauw 
betrokken geweest bij dit plan van aanpak. Het plan gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak in zes 
deelgebieden. Het waterschap zal zowel bestuurlijk als ambtelijk nauw betrokken zijn bij de verdere 
uitwerking. Deze gebiedsgerichte aanpak biedt kansen om win-win situaties te creëren door de 
opgaven van  het waterschap te combineren met maatregelen die genomen moeten worden voor de 
PAS.

In de provincie Drenthe wordt een vergelijkbaar proces opgestart maar is de invulling en mate van 
betrokkenheid van het waterschap nog niet helder. 
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Indien de het voorstel van de commissie Remkes om kleine bouwtrajecten onbelemmerd of met een 
drempelwaarde doorgang te laten vinden door de minister in wetgeving wordt meegenomen, zijn er 
voor de WOM-projecten die WDODelta op korte en middellange termijn gepland heeft geen grote 
problemen te verwachten. Zeker niet als gebruik wordt gemaakt van emissie arm materiaal.

2. PFAS

Op 1 juli 2020 is het Tijdelijk Handelingskader voor de omgang met PFAS-houdende grondstromen 
verder verruimd. Ten eerste mag nu ook in oppervlaktewater weer PFAS-houdende grond en bagger 
worden toegepast. Ten tweede zijn de maximale waarden voor de toepassing van grond en bagger op 
de landbodem verhoogd. Door deze aanpassingen kan de stedelijke baggerspecie weer in diepe 
plassen in de regio worden toegepast en kan er bij de WOM-projecten weer meer grond worden 
toegepast op nabijgelegen landbouwpercelen en bij het herprofileren van watergangen. Voor zover we 
nu in beeld hebben, is er binnen ons beheergebied slechts op enkele locaties sprake van dermate 
hoge PFAS-gehalten dat iedere vorm van toepassing is uitgesloten. Dit geldt onder andere een 
beperkt deel van het te baggeren Linthorst Homankanaal dat in aanmerking komt voor verwerking in 
een afvalstortplaats. Voor de meeste projecten zijn de problemen met het grondverzet verholpen en 
kunnen de eventueel aangehouden aanbestedingsprocedures weer hervat worden. 

Verder hebben wij in onze brief van 5 november 2019 aangegeven dat een aantal specifieke WOM-
projecten ‘on hold’ was gezet in afwachting van het beschikbaar komen van regionaal op te stellen 
bodemkwaliteitskaarten. Eind vorig jaar hebben de Omgevingsdiensten de gemeten 
achtergrondgehalten aan PFAS verwerkt in de bodemkwaliteitskaarten. Hiermee zijn de problemen 
met het grondverzet in het landelijke gebied vrijwel geheel opgelost (eventuele hotspots 
uitgezonderd).  Vooruitlopend op de vaststelling van de bodemkwaliteitskaarten zijn de projecten 
Oude Diep en Marswetering fase 2 al via maatwerk met de Omgevingsdiensten vlotgetrokken. 

Het THK zal begin volgend jaar in wet en regelgeving verankerd worden. En omdat de bodem met nog 
veel meer niet genormeerde stoffen is verontreinigd, wordt er door het ministerie van I&W ook gewerkt 
aan de Algemene Methodiek Opkomende Stoffen. De waterschappen zijn hier nauw bij betrokken. 
Daarnaast wordt er met de regionale partijen (provincie, gemeente en omgevingsdiensten) nog 
gezocht naar eventuele regionale optimalisatiemogelijkheden.
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