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PFAS Natuurontwikkeling Schoterveld te Bant

Geachte heer Van der Wiel,
Op 8 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven haar brief naar de 2e Kamer
verzonden waarin het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende
grond en baggerspecie (THK) is beschreven.
PFAS zijn niet-genormeerde verbindingen en vallen daarmee buiten het generieke
beoordelingskader van de PRL 93335 en protocol 9335-2. In de laatste alinea van pagina
3 biedt de Staatssecretaris door middel van een verwijzing naar voetnoot 4 van bijlage B
van de Regeling bodemkwaliteit en bijlage 6 van de Circulaire bodemsanering de
mogelijkheid in ieder geval de toetsing aan de rapportagegrens toch tot binnen de
reikwijdte van de BRL te laten vallen. In de woorden van de Staatssecretaris: “omdat er
geen beter alternatief beschikbaar is”.
BRL 9335, protocol 9335-2, versie 4.0, par. 6.7, pag. 16 van 23 voorziet in een
“overgangsregeling nieuwe parameters”. Deze is als volgt geformuleerd:
•

•

Voor nieuw te meten stoffen waarvoor minder dan 5 waarnemingen beschikbaar zijn,
wordt gemeten op basis van de toetsingsfrequentie die geldt voor de overige stoffen.
Hierbij geldt dat de nieuwe parameters de gestelde eisen niet mogen overschrijden.
Bij overschrijding kan de partij nog niet onder certificaat worden geleverd.
Nadat vijf waarnemingen zijn verkregen, wordt de keuringsfrequentie bepaald met de
k-waarde.

U heeft op uw productielocatie Natuurontwikkeling Schoterveld te Bant de volgende
onderzoeken uitgevoerd:
•

Enviso, Historisch onderzoek naar voorkomen PFAS NATUURONTWIKKELING
SCHOTERVELD TE BANT, Projectnr. EN04961, kenmerk 190770, 1 oktober 2019.
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•
•

Enviso, Partijkeuring NATUURONTWIKKELING SCHOTERVELD TE BANT (PFAS),
projectnr. EN05292, kenmerk 190939, 29 oktober 2019.
Enviso, Partijkeuring NATUURONTWIKKELING SCHOTERVELD TE BANT (PFAS),
projectnr. EN05292-02, kenmerk 191004, 15 november 2019.

Deze onderzoeken is aangevuld met deze opvolgende partijkeuring:
•

Enviso, PARTIJ NATUURONTWIKKELING SCHOTERVELD TE BANT (PFAS - BRL
9335), projectnr. EN05777-007, kenmerk 210853, 10 januari 2022. In deze rapportage
is aangetoond dat er geen overschrijdingen van de rapportagegrens van 0,1 µg/kg zijn
vastgesteld en het betreffende zand vrij is van PFAS.

Samenvattend kan uit de uitgevoerde onderzoeken worden geconcludeerd dat:
•
•

op grond van het historisch onderzoek, uitgevoerd op grond van NEN 5725, is
vastgesteld dat er geen noodzaak bestaat de gehele locatie op PFAS te onderzoeken.
in de uitgevoerde partijkeuringen geen PFAS-verbindingen groter dan de
rapportagegrens zijn aangetoond, wat tevens de conclusie van het historisch
onderzoek bevestigt. Hierdoor is aangetoond dat ook aan de eisen uit protocol 9335-2
wordt voldaan.

Op grond van voornoemde overwegingen en de ter beschikking gestelde
onderzoeksrapporten bevestigen wij dat voldaan wordt aan de voorgeschreven
onderzoeksinspanning voor nieuwe parameters uit de BRL 9335, protocol 9335-2.
Uw certificaat GR-025 is onverminderd van kracht.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en ben uiteraard bereid u,
uw afnemers of toezichthouders een en ander nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Ir. W.R. Eijgelaar
Productmanager BRL 9335
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