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1. Aanleiding en leeswijzer 

1.1 Aanleiding 
Het RIVM heeft nieuwe risicogrenzen afgeleid ten behoeve van de 
onderbouwing van Interventiewaarden voor de drie PFAS: PFOS, PFOA en 
GenX  (Wintersen & Otte, 2021). De aanleiding voor de herberekening 
van deze risicogrenzen is de publicatie van een nieuwe 
gezondheidskundige grenswaarde (GGW) voor PFAS door de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA; European Food Safety Authority) 
(EFSA CONTAM panel, 2020). De GGW geeft aan wat de veilige inname is 
van één of meer stoffen. De nieuwe GGW geldt voor een mengsel van vier 
PFAS en is lager dan de GGW die eerder zijn toegepast voor de afleiding 
van humane risicogrenzen in bodem en grondwater. De wijziging van de 
GGW zorgt er daardoor voor dat de humane risicogrenzen voor bodem en 
grondwater verlaagd worden. 
 
In een eerder stadium zijn Indicatieve Niveaus voor Ernstige 
Verontreiniging (INEV’s) afgeleid voor bodem en grondwater (Wintersen & 
Otte, 2020). Met de nieuwe risicogrenzen kunnen op termijn ook normen 
zoals nieuwe Interventiewaarden worden afgeleid, die de huidige INEV’s 
dan vervangen. De nieuwe risicogrenzen zijn nog niet vastgesteld als 
normen. Het Ministerie van IenW heeft meer informatie nodig over de 
bruikbaarheid en de handelingsperspectieven van (mogelijke) 
Interventiewaarden, voordat een besluit over het vaststellen ervan kan 
worden genomen.  
Deze Impact Assessment gaat in op de volgende vragen: 
 

1. Hoe verhouden de (mogelijke) Interventiewaarden op basis van de 
nieuwe risicogrenzen zich tot de achtergrondwaarden van PFAS in 
het milieu? 

2. Hoe kunnen Interventiewaarden gebruikt worden om mengsels van 
PFAS te beoordelen? 

3. Wat is het handelingsperspectief bij nieuwe Interventiewaarden 
voor PFAS voor bodem en grondwater? 
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Vraag 1 en 2 worden beantwoord op basis van de laatste inzichten in de 
aanwezigheid van PFAS in bodem en grondwater. De hoogte van 
(mogelijke) Interventiewaarden in relatie tot de achtergrondwaarden van 
een stof is van belang omdat Interventiewaarden primair bedoeld zijn om 
lokale verontreinigingen te identificeren. Interventiewaarden moeten 
daarom onderscheidend zijn ten opzichte van de achtergrondbelasting. 
Om vraag 3 te beantwoorden wordt de rol van Interventiewaarden in het 
huidige beleid en onder de toekomstige Omgevingswet beschreven (zie 
discussie en Bijlage). 
 

1.2 Overige vragen 
Binnen het projectteam PFAS1 (bodem) is een inventarisatie gedaan van 
de vragen die spelen rondom het vaststellen van nieuwe 
Interventiewaarden. In dit stadium is het nog niet mogelijk om alle vragen 
in de Impact Assessment te beoordelen. Bijvoorbeeld omdat 
landsdekkende informatie over de aard en omvang van verontreinigde 
locaties nu nog niet beschikbaar is. De volgende vragen die werden 
aangedragen vanuit het projectteam worden in de discussie besproken, 
maar kunnen nu nog niet kwantitatief worden uitgewerkt: 
 
Wat zijn de gezondheidsrisico’s als de Interventiewaarden een factor 2-10 hoger zijn. 
Wat is de bandbreedte daarbinnen?  
 
Hoeveel extra aandachtslocaties kunnen we verwachten door het verlagen van de 
risicogrenzen?  
 
Wat zijn de niveaus waarbij gesaneerd dient te worden uitgaande van de 
blootstellingsroutes in Sanscrit? 
 
Wat is de maatschappelijke impact en hoe verhouden de kosten van maatregelen 
zich tot de baten? 
 

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op de achtergrondwaarden en de functie van 
Interventiewaarden. Hoofdstuk drie beschrijft de scenario’s die in overleg 
met het Ministerie van IenW en vertegenwoordigers van de 
koepelorganisaties IPO en VNG zijn bepaald. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe 
(mogelijke) Interventiewaarden uit de scenario’s zich verhouden tot de 
achtergrondwaarden in bodem en grondwater. Tenslotte volgen in 
Hoofdstuk 5 de conclusies en discussie. 
 
 

 
1 Het projectteam PFAS is een ambtelijk overleg onder voorzitterschap van IenW met 
deelnemers vanuit IPO, VNG, Unie van Waterschappen en omgevingsdiensten. RIVM en 
Deltares adviseren het projectteam over lopende en nieuwe onderzoeken. 
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2. Achtergrond 

 
2.1 Risicogrenzen voor bodem en grondwater ten behoeve van 

onderbouwing Interventiewaarden 
Dit Hoofdstuk gaat in op de betekenis van de risicogrenzen die worden 
gebruikt voor de onderbouwing van de Interventiewaarden. Waar zijn ze 
voor bedoeld? Wat zijn de beschermdoelen en –niveaus? 
Voor de afleiding van de INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige 
Verontreiniging) en bij de berekening van risicogrenzen ten behoeve van 
Interventiewaarden voor PFAS is de methodiek uit 2001 gevolgd. In 2001 
is de consumptie van drinkwater als eindpunt toegevoegd aan de 
methodiek voor afleiding van Interventiewaarden (Lijzen et al., 2001). De 
risicogrenzen uit 2001 voor grondwater zijn echter niet vastgesteld in de 
Circulaire bodemsanering.  
Hieronder wordt onderscheid gemaakt in risicogrenzen voor grondwater 
exclusief consumptie, en risicogrenzen bij consumptie van (ruw) 
grondwater. Dit helpt om inzicht te geven in de getalsmatige doorwerking 
van deze waarden. 
 
A. Risicogrenzen voor grondwater exclusief consumptie 
Deze risicogrenzen zijn opgebouwd uit humane risicogrenzen en 
risicogrenzen voor het ecosysteem. 
 
Humane risicogrenzen 
Dit zijn de concentraties in evenwicht met de risicogrenzen die voor 
bodem worden berekend op basis van een inschatting van de blootstelling 
en humane risico’s. Het humane beschermdoel is daarmee direct 
gerelateerd aan het beschermdoel voor bodem: veilige blootstelling op het 
niveau van de functie ‘Wonen met tuin’. Voor PFAS zijn nu risicogrenzen 
afgeleid voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX. De verwachting is dat dit 
relatief eenvoudig kan worden uitgebreid voor andere PFAS (zie ook de 
aanbevelingen). 
 
Ecologische risicogrenzen 
De ecologische risicogrenzen worden specifiek voor grondwater afgeleid. 
In de praktijk worden deze waarden vrijwel altijd ontleend aan gegevens 
over de ecotoxiciteit van stoffen in het oppervlaktewater. Voor grondwater 
worden alleen risico’s van directe blootstelling beschouwd, in tegenstelling 
tot bodem, waarvoor ook risico’s van doorvergiftiging worden beschouwd. 
Voor PFAS zijn er op dit moment ecologische risicogrenzen beschikbaar 
voor PFOS (Verbruggen et al., 2020), PFOA (Lijzen et al., 2018) en GenX 
(Rutgers et al., 2019). 
 
B. Risicogrenzen op basis van consumptie van grondwater 
Het beschermdoel van de risicogrens op basis van consumptie van 
grondwater kan als volgt omschreven worden. Het nastreven van een 
chemische kwaliteit van grondwater die zonder 
zuiveringsinspanning geschikt is voor consumptie.  
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De risicogrenzen voor consumptie van grondwater worden  op een iets 
andere manier afgeleid dan de drinkwaterrichtwaarden (A. Bulder, 2020). 
De twee verschillen zijn: 
 

• De wijze waarop een levenslang gemiddelde blootstelling wordt 
bepaald. Dit heeft nauwelijks getalsmatige consequenties; 

• In de afleiding ter onderbouwing van drinkwaterrichtwaarden 
wordt gerekend met 20% allocatie. Met andere woorden: 20% van 
de Gezondheidskundige grenswaarde (GGW) is gereserveerd voor 
blootstelling door consumptie van drinkwater. Voor de afleiding 
van de risicogrens ter onderbouwing van de Interventiewaarde 
wordt met 100% allocatie gerekend. Dit uitgangspunt geldt ook 
voor de humane risicogrenzen in grond en past bij het 
uitgangspunt dat een bodemverontreiniging tot volledige opvulling 
van de GGW moet leiden om maatregelen te rechtvaardigen. 

 
De belangrijkste consequentie hiervan is dat drinkwaterrichtwaarden 
ongeveer een factor 5 strenger zijn dan de risicogrens voor consumptie 
van (ruw) grondwater. 
 

2.2 INEVs en de nieuwe risicogrenzen 
Tabel 1.1 toont de individuele humane en ecologische risicogrenzen voor 
bodem en een geaggregeerde (laagste) waarde van de twee. Die vormt 
namelijk het uitgangspunt voor de onderbouwing van nieuwe 
Interventiewaarden voor bodem. De laatste kolom toont ter vergelijking 
ook de eerder afgeleide INEVs. Te zien is dat de geaggregeerde waarde 
voor PFOA het sterkst is gedaald ten opzichte van de INEV uit 2020. De 
reden daarvoor is dat de humane risicogrens van 60 µg/kg (eerder 1100  
µg/kg) nu bepalend is voor de geaggregeerde waarde. 
 
Tabel 1.1. Vergelijking Risicogrenzen bodem PFAS 2021 met INEV’s 2020. 
Ecologische risicogrenzen uit: Verbruggen et al. (2020). 
Risicogrenzen bodem (µg/kg)   

Ecologie Humaan Geaggregeerd* INEV 2020 
Toetscriterium HC50, direct1 HC50,dv2 MTR3   
PFOS 9100 110 59 59 110 
PFOA 5,0x104 1100 60 60 1100 
GenX - 960 57 57 97 

1 Hazardous Concentration for 50% of Species, ecologische risicogrens op basis van directe 
ecotoxiciteit 
2 Ecologische risicogrens op basis van doorvergiftiging 
3 Maximaal Toelaatbaar Risico 
* Laagste waarde 
 
Voor grondwater zijn net als bij de afleiding van INEV’s (Indicatieve 
Niveaus voor Ernstige Verontreiniging) (Wintersen & Otte, 2020) twee 
sets risicogrenzen afgeleid: 
 

A. Risicogrenzen voor grondwater exclusief consumptie van 
grondwater; 
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B. Risicogrenzen op basis van consumptie van grondwater. 
 
Tabel 1.2 toont de risicogrenzen en de geaggregeerde waarden voor 
grondwater. Te zien is dat zowel de waarden inclusief, als de waarden 
exclusief consumptie van grondwater lager zijn dan dan de waarden die 
zijn afgeleid op basis van de INEVs uit 2020 (Tabel 1.3).  
 
Tabel 1.2. Risicogrenzen grondwater voor PFOS, PFOA en GenX en 
geaggregeerde waarden 2021 
Risicogrenzen grondwater in ng/L voor PFAS 
 Drinkwater Ecologie Gezondheid Geaggregeerd 
Toetscriterium Cdw, max HC50,direct MTR Inclusief 

consumptie 
Exclusief  

consumptie 
PFOS 9,9 1,0x106 2,7x103 9,9 2,7x103 

PFOA 20 7,0x106 8,6x103 20 8,6x103 

GenX 330 1,6x107 6,0x104 330 6,0x104 

 
Tabel 1.3. INEV’s voor grondwater uit 2020 in ng/l 
Stof INEV inclusief 

consumptie 
INEV exclusief 
consumptie 

PFOS 200 5,6x104 

PFOA 390 1,7x105 

GenX 660 1,4x105 

 
 

2.3 Rol van Interventiewaarden 
De Interventiewaarden worden in het huidige beleid (op basis van de Wet 
bodembescherming (Wbb)) gebruikt om gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging te identificeren2. Wanneer de concentratie van een 
stof in een minimum volume (100 m3) van grondwater niet voldoet aan de 
Interventiewaarde, is sprake van een ernstige bodemverontreiniging. 
Indien is vastgesteld dat sprake is van een ernstige 
bodemverontreiniging, dan dient een vervolgbeoordeling plaats te vinden 
om te bepalen of sprake is van onaanvaardbare risico’s. Is dat laatste het 
geval, dan dienen met spoed beheers- of sanerende maatregelen 
getroffen te worden. 
Uit het bovenstaande valt op te maken dat niet alleen de 
Interventiewaarden, maar juist ook de daaropvolgende beoordeling 
bepalend is voor de omvang van de werkvoorraad. Deze notitie gaat 
uitsluitend over de hoogte van de Interventiewaarden. Onder de 
Omgevingswet gelden deels andere uitgangspunten, maar het principe dat 
de Interventiewaarden het startpunt vormen van een nadere beoordeling 
blijft overeind. In de discussie en de Bijlagen is een nadere beschouwing 
opgenomen van de rol van de Interventiewaarden onder de 
Omgevingswet. 

 
2 We gaan voor deze notitie uit van een benadering zoals die gevolgd wordt voor zogenaamd 
historische verontreinigingen (daterend van voor 1987) 
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3. Scenario’s Interventiewaarden 

3.1 Scenario’s Interventiewaarden grondwater 
Wanneer voor specifieke stoffen de diffuse kwaliteit van het grondwater 
niet overal aan de risicogrenzen voor de onderbouwing van 
Interventiewaarden (Hoofdstuk 2) voldoet, dan komt de bruikbaarheid 
van de Interventiewaarden, gesteld op deze niveaus, mogelijk in het 
geding. Het is dan immers niet altijd mogelijk om met deze 
Interventiewaarden gevallen van bodemverontreiniging (puntbronnen) te 
onderscheiden van de diffuse belasting.  
Door scenario’s vast te stellen en die af te zetten tegen wat er bekend is 
van de chemische kwaliteit van bodem en  grondwater, verkennen we de 
uitwerking van waarden gesteld op een bepaald niveau. Het meest strikte 
scenario voor grondwater gaat uit van toepassing van de laagste waarde 
(inclusief consumptie) als Interventiewaarde. Het volgende scenario vormt 
het andere uiterste: nergens rekening houden met de consumptie van 
grondwater als drinkwater. Tenslotte worden in scenario 3 en 4 
mogelijkheden verkend om een differentiatie op basis van gebiedstype (in 
relatie tot drinkwaterwinning) aan te brengen. Op plaatsen die van belang 
zijn voor de drinkwaterwinning gelden dan andere Interventiewaarden dan 
op plaatsen daarbuiten. 
In de bodem zijn de diffuse gehalten aanzienlijk lager dan de laagste 
risicogrenzen. Daarom wordt voor bodem slechts naar één scenario 
gekeken. Binnen alle scenario’s wordt in subscenario’s nader gekeken 
naar manieren om rekening te houden met de aanwezigheid van andere 
PFAS dan de drie waarvoor risicogrenzen zijn afgeleid (PFOS, PFOA en 
GenX) en het mengsel van PFAS. 
 
Scenario 1, ‘multifunctioneel gebruik grondwater overal’ 
Dit scenario gaat ervan uit dat grondwater, ongeacht het huidige gebruik, 
overal aan een kwaliteit moet voldoen die consumptie toestaat. Daarnaast 
moet ook indirecte blootstelling, via de bodem, niet leiden tot 
overschrijding van gezondheidskundige en ecologische risicogrenzen. 
 
Uitwerking: 
Overal wordt de waarde inclusief consumptie van drinkwater als 
Interventiewaarde toegepast. Dit is de CDW,max, de concentratie waarbij 
consumptie van ruw grondwater niet tot overschrijding van de 
gezondheidskundige grenswaarde (GGW) leidt (Tabel 1.2). De overige 
hierboven genoemde eindpunten zijn hiermee ook beschermd. 
 
Binnen dit scenario worden de volgende subscenario’s onderscheiden: 
 
1a. Per stof dient te worden voldaan aan het CDW,max voor de drie PFAS 
waarvoor risicogrenzen zijn afgeleid: PFOS, PFOA en GenX. De overige 
PFAS uit het geadviseerde analysepakket worden niet getoetst; 
 
1b. Als 1a waarbij aanvullend voor de overige PFAS per stof wordt 
getoetst aan de laagste waarde voor de drie: 9,9 ng/l voor PFOS. Deze 
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benadering is ontleend aan het handelingskader PFAS waarin eveneens de 
overige PFAS individueel getoetst worden aan de laagste risicogrens; 
 
1c. Als variant op 1b waarbij de overige PFAS worden getoetst aan de 
risicogrens op basis van de Relative Potency Factors (RPF’s; Bil et al., 
2020). De overige PFAS uit het analysepakket worden getoetst aan de 
waarde voor PFOS. 
 
1d. Met behulp van de RPF’s wordt de concentratie van het gehele 
(gemeten) mengsel van PFAS uitgedrukt in PFOA-equivalenten (zie 
kader). Deze concentratie wordt getoetst aan de CDW,max voor PFOA. De 
overige PFAS worden individueel getoetst aan de 9,9 ng/l voor PFOS. 
 
Kader: toelichting bij berekening PFOA-equivalenten 

 
 
Scenario 2, ‘consumptie van grondwater niet beschouwen’ 
In dit scenario wordt de CDW,max niet toegepast en wordt de 
Interventiewaarde overal gebaseerd op de indirecte blootstelling via 
bodem (humaan) en op de directe ecotoxiciteit. 
 
De volgende subscenario’s worden hier uitgewerkt: 
 
2a. Normeren van uitsluitend PFOS, PFOA en GenX; 
2b. Als 2a, waarbij de overige PFAS worden getoetst aan de laagste 
risicogrens voor PFOS. 
 
Voor scenario 2 kunnen op dit moment geen toetsingen op basis van de 
RPF methodiek worden uitgewerkt. De reden daarvoor is dat voor de 
overige PFAS naast de RPF’s nog aanvullende stofspecifieke informatie 
nodig is die op dit moment niet beschikbaar is. 

Het RIVM adviseert om bij de implementatie van de EFSA GGW 
rekening te houden met de relatieve toxiciteit van PFAS en met de 
aanwezigheid van PFAS buiten de groep van 4 waarvoor EFSA de GGW 
heeft voorgesteld. Dit is mogelijk door de concentratie van het 
mengsel van PFAS uit te drukken in zogenoemde PFOA-equivalenten. 
De berekening is eenvoudig: 
 
CPFOA-eq = ∑ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑖𝑖 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=0  
 
Waarbij: 
CPFOA-eq De concentratie van het mengsel uitgedrukt in PFOA 

equivalenten (in ng/l) 
CPFAS-i De concentratie van een PFAS verbinding i (in ng/l) 
RPFPFAS-i De Relative Potency Factor voor PFAS verbinding i 
 
Op dit moment zijn er voor 19 van de 28 PFAS uit het geadviseerde 
analysepakket RPF’s afgeleid (Bil et al., 2020). Deze RPF zijn 
opgenomen in Hoofdstuk 3. 
Voor PFAS waarvoor de concentratie lager is dan de rapportagegrens, 
wordt met een concentratie van 0 gerekend, dit wordt elders in dit 
rapport toegelicht.  
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Scenario 3, ‘Strikter in grondwaterbeschermingsgebieden’ 
In dit scenario gelden lagere Interventiewaarden op de plekken die van 
belang zijn voor de drinkwaterbereiding uit grondwater. Het gaat om door 
de provincies aangewezen grondwaterbeschermingsgebieden, maar 
bijvoorbeeld ook om particuliere of commerciële onttrekkingen. 
 
Uitwerking: 
Toepassen van de scenario’s onder 1 in grondwaterbeschermingsgebieden 
en op plaatsen waar onttrekkingen plaatsvinden ten behoeve van 
consumptie. 
Op alle overige plaatsen: toepassen van de scenario’s onder 2. 
 
Dit scenario wordt verkend aan de hand van een kaart van de  
grondwaterbeschermingsgebieden.  
 
Scenario 4, ‘scenario 3+’: strikter op plaatsen die van invloed 
(kunnen) zijn op grondwater bestemd voor drinkwaterbereiding 
Dit scenario is als scenario 3, maar dan met toepassing van een 
aanvullende bufferzone en/of het aanhouden van meer of ruimere 
gebieden waarin de CDW,max als Interventiewaarde geldt. Het kan dan 
bijvoorbeeld gaan om het gebied rondom een 
grondwaterbeschermingsgebied dat  hydrologisch verbonden is aan de 
onttrekking.  
 
Dit scenario wordt verkend aan de hand van een kaart met bufferzones 
rondom grondwaterbeschermingsgebieden en een kaart van kansrijke 
gebieden voor grondwaterwinning als drinkwater. 
 

3.2 Scenario’s Interventiewaarden bodem 
Voor grond is bekend dat de achtergrondconcentraties lager zijn dan de 
nieuwe, lagere risicogrenzen. Het is daarom niet te verwachten dat 
Interventiewaarden gebaseerd op de nieuwe risicogrenzen zullen 
interfereren met de achtergrondconcentraties. Voor grond is er daarom 
één hoofdscenario verkend, met daarbinnen twee subscenario’s: 
 
Scenario  bodem, ‘Interventiewaarden op niveau laagste 
risicogrenzen’ 
In dit scenario worden de Interventiewaarden vastgesteld op het niveau 
van de nieuwe risicogrenzen gebaseerd op humane blootstelling. 
Binnen dit scenario worden de volgende subscenario’s onderscheiden: 
 
Scenario a: Per stof dient te worden voldaan aan de geaggregeerde 
risicogrenzen voor de drie PFAS waarvoor risicogrenzen zijn afgeleid: 
PFOS, PFOA en GenX. Voor overige PFAS wordt per stof getoetst aan de 
laagste waarde van 57 µg/kg voor GenX. 
 
Scenario b (som-risico-index benadering): De risico-indices voor het 
mengsel van PFOS, PFOA en GenX worden bij elkaar opgeteld en dienen 
lager te zijn dan 1. De overige PFAS worden per stof getoetst aan de 
laagste waarde van 57 µg/kg voor GenX.  
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In het scenario voor bodem is het vooralsnog niet mogelijk om te rekenen 
met andere PFAS dan de drie waarvoor risicogrenzen zijn afgeleid (PFOS, 
PFOA en GenX). Hiervoor zijn naast de RPF’s ook nog andere stofspecfieke 
gegevens nodig (bijvoorbeeld over gewasopname) die op dit moment nog 
niet beschikbaar zijn. Voor deze scenario-analyse heeft dit overigens 
nauwelijks consequenties, de diffuse concentraties van PFAS buiten PFOS 
en PFOA in bodem zijn immers doorgaans laag of niet gemeten boven de 
rapportagegrens. 
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4. Scenario’s Interventiewaarden in relatie tot 
achtergrondwaarden PFAS in bodem en grondwater 

4.1 Vooraf 
In dit hoofdstuk worden de scenario’s uit Hoofdstuk 3 afgezet tegen de 
resultaten uit onderzoeken naar de achtergrondconcentraties (ook wel 
diffuse concentraties) PFAS in grondwater en bodem. In deze 
onderzoeken is een mengsel van 28 verschillende PFAS verbindingen 
gemeten. Ten behoeve van de scenario-analyses in dit rapport is ervoor 
gekozen om waarnemingen beneden de rapportagegrens als “0” mee te 
rekenen.  
Als alternatief kan met een fractie van de rapportagegrens worden 
gerekend, bijvoorbeeld 0,5 of 0,7 maal de rapportagegrens. Daarvoor is in 
dit geval niet gekozen. In de eerste plaats is deze benadering te 
verantwoorden op grond van de doelstelling van de Interventiewaarden 
en de daaropvolgende beoordelingssystematiek. Deze is erop gericht om 
de locaties met de hoogste risico’s als gevolg van blootstelling aan stoffen 
vanuit bodem te identificeren. Het doel is niet om een conservatieve 
inschatting van de potentiële blootstelling te geven. Om diezelfde reden 
wordt in het saneringsspoor ook geen rekening gehouden met de 
achtergrondblootstelling. In de tweede plaats leidt het rekenen met 
fracties van de rapportagegrenzen bij mengsels van grote aantallen 
stoffen tot aanzienlijke bijdragen aan de totaalconcentraties. 
De stof GenX is in het grondwateronderzoek niet gemeten. In de 
scenarioverkenningen wordt deze stof dan ook buiten beschouwing 
gelaten. 
 

4.2 Scenario’s Interventiewaarden en achtergrondconcentraties in 
grondwater 

4.2.1 Achtergrondconcentraties in grondwater 
In een recent onderzoek (Wintersen et al., 2021) zijn de concentraties 
PFAS op verschillende plekken in het Nederlands grondwater gemeten. De 
hoogste concentraties en de meeste PFAS worden gevonden in het 
grondwater direct onder de grondwaterspiegel, het zogenoemde freatisch 
grondwater. Naast het freatisch grondwater is ook het zogenoemde 
ondiep en middeldiep grondwater bemonsterd in peilbuizen van het 
Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG). Dat is grondwater op circa 
10-15 meter diepte. Op deze punten, waar het langer duurt voordat 
freatisch grondwater er kan doordringen, zijn de concentraties PFAS lager 
en worden ook minder verschillende PFAS aangetroffen. Dit beeld komt 
overeen met wat er bekend is van deze groep stoffen. Een deel van de 
PFAS verbindingen is mobiel, dat wil zeggen dat ze zich sneller met het 
grondwater door de bodem verplaatsen. Een ander deel is minder mobiel 
omdat ze beter binden aan de bodem. 
De Figuren 4.1 en 4.2 tonen de waargenomen PFAS boven de 
rapportagegrens en het  concentratiebereik voor respectievelijk de 
metingen in freatisch grondwater en het LMG meetnet. 



 

Datum 
23 maart 2022 
 

Versie: 1.0 Status: Definitief Pagina 11 van 35 

 
Figuur 4.1a. Percentage waarnemingen PFAS boven rapportagegrens in 
freatische metingen 
 

 
Figuur 4.1b. Boxplots concentraties PFAS in freatisch grondwater. n=101. 
Rechts een zoom-in. 
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Figuur 4.2a. Percentage waarnemingen PFAS boven rapportagegrens in 
LMG putten 
 

 
Figuur 4.2b. Boxplots concentraties PFAS in LMG meetnet. n=100. Rechts 
een zoom-in. 
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Voor de scenariostudie worden zowel de waarnemingen in freatisch 
grondwater, als de waarnemingen uit het LMG gebruikt. De reden 
daarvoor is dat Interventiewaarden van toepassing zijn op – en ook 
gebruikt worden voor de beoordeling van - zowel ondiep als dieper 
gelegen grondwater. 
De bemonstering van het freatisch grondwater is verricht op locaties 
waarin in de bodem de relatief hogere diffuse concentraties PFAS werden 
aangetroffen. Dit zijn locaties uit bebouwd gebied. De ruimtelijke 
spreiding van de locaties is evenwichtig en de verdeling over de 
bodemtypes is representatief voor Nederland. Daarmee is deze dataset 
geschikt voor deze scenariostudie. De verwachting is immers dat 
Interventiewaarden vooral toegepast gaan worden op locaties in de 
bebouwde omgeving. 
 

4.2.2 Scenario 1: ‘Multifunctioneel gebruik grondwater overal’ 
 
Subscenario 1a: Toetsen aan risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX. 
Overige PFAS niet beschouwen 
 
Tabel 4.1. Overschrijdingen CDW,max in freatisch grondwater en grondwater 
LMG 

 Aantal overschrijdingen  
Stof/Subset Freatisch (n=101) LMG (n=100) 
som PFOS 13 0 
som PFOA 22 6 
Gecombineerd 28 6 

 
Tabel 4.1 toont het resultaat van de toetsing van diffuse 
grondwaterconcentraties aan de Interventiewaarden uit dit scenario. Voor 
freatisch grondwater wordt het CDW, max in 13 van de 101 gevallen 
overschreden voor PFOS. In de putfilters van het LMG wordt PFOS 
nauwelijks boven rapportagegrens aangetroffen waardoor er geen sprake 
is van overschrijdingen van het CDW,max. 
Voor PFOA zijn er respectievelijk 22 en 6 overschrijdingen van de 
risicogrens in het freatisch grondwater en de putten van het LMG. 
Gecombineerd leidt dit tot 28 overschrijdingen voor het freatisch 
grondwater en 6 voor de monsters uit het LMG. 
 
Subscenario 1b: Als 1a, met aanvullend toetsing overige stoffen aan 
risicogrens voor PFOS (9,9 ng/l) 
 
Tabel 4.2. Resultaat toetsing subscenario 1b. 

 Aantal overschrijdingen 
Stof/subset Freatisch (n=101) LMG (n=100) 
10:2 FTS 0 0 
4:2 FTS 0 0 
6:2 FTS 0 0 
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8:2 DiPAP 1 0 
8:2 FTS 0 0 
n-EtFOSAA 0 0 
n-MeFOSA 0 0 
n-MeFOSAA 0 0 
PFBA 28 3 
PFBS 13 0 
PFDA 0 0 
PFDoDA 0 0 
PFDS 0 0 
PFHpA 7 0 
PFHpS 1 0 
PFHxA 15 0 
PFHxDA 0 0 
PFHxS 2 0 
PFNA 0 0 
PFODA 0 0 
PFOSA 0 0 
PFPeA 17 1 
PFPeS 1 0 
PFTeDA 0 0 
PFTrDA 0 0 
PFUnDA 0 0 
som PFOA 22 6 
som PFOS 13 0 
Afkeur_PFOS_PFOA 28 6 
Afkeur_totaal 46 8 

 
Tabel 4.2 toont het resultaat van de toetsing van de diffuse 
grondwaterkwaliteit aan de criteria voor het subscenario 1b. De toetsing 
voor PFOS en PFOA is als in scenario 1a. De overige PFAS worden getoetst 
aan de laagste van de drie risicogrenzen, dit is de waarde van 9,9 ng/l 
voor PFOS. Te zien is dat PFBS, PFBA, PFPeA en PFHxA in het freatisch 
grondwater relatief vaak boven deze concentratie zijn aangetroffen. 
Daarmee bedraagt het aantal overschrijdingen 46 (van 101 monsters) 
voor het freatisch grondwater en 8 (van 100 monsters) voor het 
grondwater in putten van het LMG. 
 
Subscenario 1c: Als 1a, met aanvullend toetsing stoffen aan risicogrens 
op basis van RPF. Overige stoffen toetsen aan risicogrens PFOS. 
 
Tabel 4.3. Resultaat toetsing subscenario 1c.  

Aantal overschrijdingen 
Stof/subset Freatisch (n=101) LMG (n=100) 
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10:2 FTS 0 0 
4:2 FTS 0 0 
6:2 FTS 0 0 
8:2 DiPAP 1 0 
8:2 FTS 0 0 
n-EtFOSAA 0 0 
n-MeFOSA 0 0 
n-MeFOSAA 0 0 
PFBA 0 0 
PFBS 0 0 
PFDA 1 0 
PFDoDA 0 0 
PFDS 0 0 
PFHpA 0 0 
PFHpS 1 0 
PFHxA 0 0 
PFHxDA 0 0 
PFHxS 1 0 
PFNA 3 0 
PFODA 0 0 
PFOSA 0 0 
PFPeA 0 0 
PFPeS 0 0 
PFTeDA 0 0 
PFTrDA 0 0 
PFUnDA 0 0 
som PFOA 22 6 
som PFOS 13 0 
Afkeur PFOS & 
PFOA 

28 6 

Afkeur totaal 29 6 
 
Tabel 4.3 toont het resultaat van de toetsing conform subscenario 1c. 
PFOS en PFOA worden hierin weer getoetst als in scenario 1a. De overige 
PFAS worden getoetst aan de risicogrenzen op basis van de RPF’s (Tabel 
4.4). PFAS waarvoor geen RPF is afgeleid, worden getoetst aan de waarde 
voor PFOS. Deze wijze van toetsen leidt tot een geringer aantal 
overschrijdingen dan in scenario 1b. Dit wordt verklaard door de relatief 
lage RPF (en daarmee hogere risicogrenzen) voor de meer mobiele stoffen 
als PFBS en PFBA. Ten opzichte van scenario 1a leidt deze wijze van 
toetsen slechts tot 1 aanvullende overschrijding in de dataset met 
freatische monsters. 
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Tabel 4.4. Relative potency factors en toegepaste criteria voor scenario 
1c. Voor stoffen waarvoor geen RPF beschikbaar is (aangeduid met ‘NB’) 
is de risicogrens voor PFOS gehanteerd. 

Stof RPF Criterium [ng/l] 
8:2 FTS NB 9.9 
10:2 FTS NB 9.9 
4:2 FTS NB 9.9 
6:2 FTS NB 9.9 
n-MeFOSA NB 9.9 
PFBS 0.001 19743.6 
PFDS 2 9.9 
PFHpS 2 9.9 
PFHxS 0.6 32.9 
PFBA 0.05 394.9 
PFDA 10 2 
PFDoDA 3 6.6 
PFHpA 1 19.7 
PFHxA 0.01 1974.4 
PFHxDA 0.02 987.2 
PFNA 10 2 
PFOSA NB 9.9 
n-EtFOSAA NB 9.9 
n-MeFOSAA NB 9.9 
PFODA 0.02 987.2 
PFPeS 0.6 32.9 
PFPeA 0.05 394.9 
PFTeDA 0.3 65.8 
PFTrDA 3 6.6 
PFUnDA 4 4.9 
som PFOA 1 19.7 
som PFOS 2 9.9 
8:2 DiPAP NB 9.9 

 
 
Subscenario 1d: Rekening houden met mengseltoxiciteit op basis van 
PFOA equivalenten. Overige PFAS toetsen aan risicogrens voor PFOS. 
 
Tabel 4.5. Toetsing op basis van mengseltoxiciteit in scenario 1d. 

 Aantal overschrijdingen 
Stof/subset Freatisch (n=101) LMG (n=100) 
10:2 FTS 0 0 
4:2 FTS 0 0 
6:2 FTS 0 0 
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8:2 DiPAP 1 0 
8:2 FTS 0 0 
n-EtFOSAA 0 0 
n-MeFOSA 0 0 
n-MeFOSAA 0 0 
PFOSA 0 0 
Afkeur PFOA eq 42 8 
Afkeur totaal 43 8 

 
Tabel 4.5 toont het resultaat van de toetsing op basis van 
mengseltoxiciteit door middel van berekening van PFOA equivalenten. Te 
zien is dat de concentratie van het mengsel uitgedrukt in PFOA 
equivalenten in 42 van de 101 monsters freatisch grondwater boven de 
risicogrenswaarde van 20 ng/l ligt. In aanvulling daarop wordt 1 monster 
uit de dataset met freatische monsters afgekeurd voor de stof 8:2 diPAP.  
Van de 100 monsters uit het LMG overschrijden er 8 de risicogrens 
wanneer de concentraties worden uitgedrukt in PFOA equivalenten. De 
overige PFAS leiden niet tot aanvullende afkeur. 
 
Figuur 4.3 toont de spreiding van de PFOA equivalenten in beide datasets. 
Te zien is dat de concentraties voor freatische monsters oplopen tot een 
veelvoud van de risicogrens van 20 ng/l. Bijlage 1 toont de verdeling van 
de PFOA equivalenten voor beide datasets in histogrammen. Te zien is dat 
de verdeling van PFOA equivalenten voor de LMG monsters een min of 
meer geleidelijke afname laat zien. De verdeling voor de freatische 
monsters vertoont een grilliger verloop. 
 
De deelconclusie voor scenario 1d is dat toetsing op basis van PFOA 
equivalenten voor het freatisch grondwater relatief vaak tot 
overschrijdingen van de CDW,max zal leiden en dat die overschrijding ook 
relatief groot kan zijn. De concentratie uitgedrukt in PFOA-equivalenten in 
ondiep en middeldiep grondwater (LMG) zal in de regel wel voldoen aan 
de risicogrens. 
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Figuur 4.3. Boxplot PFOA equivalenten in grondwater. Verticale stippellijn 
‘RGW’ duidt de risicogrens voor PFOA (20 ng/l) aan. 
 
Deelconclusie scenario 1 
De diffuse concentraties PFAS in het freatisch grondwater leiden voor alle 
subscenario’s tot overschrijdingen van de (mogelijke) Interventiewaarden. 
Voor ondiep en middeldiep grondwater (LMG) is in alle gevallen het aantal 
overschrijdingen beperkt. Ook wanneer een toetsing op basis van PFOA-
equivalenten wordt gehanteerd conform het RIVM advies (RIVM, 2021). 
 

4.2.3 Scenario 2: ‘Consumptie van ruw grondwater niet beschouwen’ 
Subscenario 2a. Normeren van uitsluitend PFOS, PFOA en GenX; 
De diffuse concentraties PFOS en PFOA in de datasets voor freatisch 
grondwater en het LMG leiden in geen geval tot overschrijdingen van de 
risicogrenzen in dit scenario. 
 
Subscenario 2b. Als 2a, waarbij de overige PFAS worden getoetst aan de 
laagste risicogrens voor PFOS. 
Een aanvullende toetsing van de overige PFAS aan de waarde voor PFOS 
leidt eveneens niet tot overschrijdingen. 
 
Deelconclusie scenario 2 
De diffuse concentraties PFAS die in grondwater worden aangetroffen zijn 
lager dan de geaggregeerde risicogrenzen op basis van ecotoxiciteit en 



 

Datum 
23 maart 2022 
 

Versie: 1.0 Status: Definitief Pagina 19 van 35 

indirecte humane blootstelling. Met andere woorden: de 
achtergrondconcentraties PFAS in het grondwater overschrijden deze 
niveaus als (mogelijke) Interventiewaarden dus ook niet. 
 

4.2.4 Scenario 3: Strikter in grondwaterbeschermingsgebieden 
Dit scenario gaat ervan uit dat in grondwaterbeschermingsgebieden de 
risicogrenzen op basis van consumptie van grondwater worden toegepast 
(als in scenario 1). Op alle overige plaatsen worden de risicogrenzen 
exclusief consumptie van drinkwater toegepast (als in scenario 2).  
 

 
Figuur 4.4. PFOA equivalenten in het LMG (ter informatie) en de ligging 
van gebieden in relatie tot drinkwaterwinning uit grondwater. 
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In Figuur 4.4 zijn de grondwaterbeschermingsgebieden in blauw 
aangegeven. Ter informatie zijn ook de berekende PFOA equivalenten 
voor de monsters uit het LMG weergegeven. De overige informatie in de 
figuur wordt in de volgende Paragraaf besproken. 
Te zien is dat de meeste grondwaterbeschermingsgebieden in de 
oostelijke helft van Nederland liggen.  
 
Deelconclusie scenario 3 
De oppervlakten van de grondwaterbeschermingsgebieden zijn te gering 
om een kwantitatieve relatie te kunnen leggen met de resultaten uit het 
onderzoek naar de achtergrondwaarden van PFAS in grondwater. Wel 
geldt voor de grondwaterbeschermingsgebieden dezelfde algemene 
conclusie uit scenario 1 dat toetsing op basis van PFOA equivalenten voor 
ondiep en middeldiep grondwater (LMG) slechts in beperkte mate zal tot 
leiden tot overschrijding van de (mogelijke) Interventiewaarden. 
 

4.2.5 Scenario 4: Strikter op plaatsen die van invloed (kunnen) zijn op 
grondwater bestemd voor drinkwaterbereiding 
Grondwaterbeschermingsgebieden worden meestal begrensd door de 25-
jaarszone. Vanaf de rand van dit gebied doet het grondwater er ongeveer 
25 jaar over om bij de winput te komen. Daarnaast zijn er ook ruimere 
gebieden aan te wijzen binnen de invloedsfeer van de onttrekking, zoals 
te zien in Figuur 4.4. Het gaat dan om: 
 

• Boringsvrije zone, gebied waarvoor restricties gelden ten aanzien 
van boren en graven; 

• 100-jaarszone, het gebied waarbinnen grondwater ten hoogste 100 
jaar onderweg is naar de onttrekking en waarvoor mogelijk 
beperkingen gelden ten aanzien van grootschalige ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

• Intrekgebied (vaak de 1000-jaarszone), ook hier kunnen mogelijk 
beperkingen gelden ten aanzien van grootschalige ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

 
De kaart in Figuur 4.4 is bedoeld om een indruk te geven van 
gebiedsindelingen die mogelijk gebruikt kunnen worden voor een 
differentiatie tussen plaatsen waar het grondwater van invloed is op de 
kwaliteit van grondwater dat wordt onttrokken als drinkwater. Er zijn 
daarnaast ook nog andere indelingen mogelijk. Een voorbeeld daarvan 
wordt getoond in Figuur 4.5. De kaart in de figuur geeft kansrijke 
gebieden aan voor drinkwaterwinning (Van der Aa et al., 2015). Daarbij is 
onder andere rekening gehouden met de aanwezigheid van bebouwing, de 
ouderdom en de kwantiteit van het grondwater. De concentratie PFAS 
uitgedrukt in PFOA equivalenten is ter informatie opgenomen in de kaart. 
 
Deelconclusie scenario 4 
Voor de bescherming van de drinkwaterfunctie van grondwater zijn niet 
alleen de winningen of de grondwaterbeschermingsgebieden van belang. 
Het toestromend grondwater is afkomstig uit aanzienlijk grotere gebieden 
rondom de winningen. Bestaande gebiedsindelingen bieden 
aanknopingspunten om te differentiëren tussen plekken die wel en niet 
van invloed zijn op drinkwaterwinningen. Deze bestaande 
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gebiedsindelingen bevatten echter niet alle relevante onttrekkingen. Zo 
geven ze geen inzicht in de ligging van particuliere en een deel van de 
overige winningen voor menselijke consumptie. Om de totale Nederlandse 
grondwaterreserves te beschouwen zijn kaarten als die in Figuur 4.5 
mogelijk bruikbaar. 
 

 
Figuur 4.5. PFOA equivalenten in het LMG (ter informatie) en de totale 
dikte van potentieel geschikte grondwaterpakketten voor 
drinkwaterwinning (Van der Aa et al., 2015). 
 

4.3 Scenario’s Interventiewaarden en Achtergrondwaarden in bodem 
4.3.1 Achtergrondconcentraties bodem 
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In het onderzoek naar de achtergrondwaarden van PFAS in bodem zijn 
100 locaties in onbeïnvloed gebied en 100 locaties in bebouwd gebied 
bemonsterd op twee diepten (Wintersen et al., 2020).  
Op basis van dit onderzoek konden achtergrondwaarden worden 
vastgesteld voor twee soorten PFAS: PFOS en PFOA. De 
achtergrondwaarden geven de bovengrens aan van de concentraties van 
PFOS en PFOA die in onverdachte gebieden aangetroffen kunnen worden. 
Dat zijn gebieden waar geen PFAS in grond verwacht kan worden door de 
nabijheid van puntbronnen.  
Voor PFOS adviseert het RIVM een achtergrondwaarde van 1,4 microgram 
per kilogram droge stof. Voor PFOA is dit 1,9 microgram per kilogram 
droge stof. De waarden zijn opgenomen in Tabel 4.6. De 
achtergrondwaarden zijn berekend als het 95e percentiel uit de verdeling 
van concentraties in de toplaag (0-20cm-maaiveld). 
 
Tabel 4.6. Achtergrondwaarden PFOS en PFOA in grond 
Stof Achtergrondwaarde 

(µg/kg ds) 
PFOS 1,4 
PFOA 1,9 

 
4.3.2 Scenario bodem 

Subscenario a: Per stof dient te worden voldaan aan de geaggregeerde 
risicogrenzen voor de drie PFAS waarvoor risicogrenzen zijn afgeleid: 
PFOS, PFOA en GenX. Voor overige PFAS wordt per stof getoetst aan de 
laagste waarde van 57 µg/kg voor GenX. 
 
Figuur 4.6 toont de verdelingen van concentraties van PFOS en PFOA de 
subdatasets: 

• Onbeïnvloed, toplaag (0-20cm-maaiveld) (ONV_top); 
• Onbeïnvloed, sublaag (50-100cm-maaiveld) (ONV_sub); 
• Bebouwd, toplaag (VED_top); 
• Bebouwd, sublaag (VED_sub). 
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Figuur 4.6a. Verdeling concentraties PFOS voor subdatasets onbeïnvloed 
en bebouwd (ONV en VED) en toplaag en sublaag (top en sub). 
 

 
Figuur 4.6b. Verdeling concentraties PFOA voor subdatasets onbeïnvloed 
en bebouwd (ONV en VED) en toplaag en sublaag (top en sub). 
 
Te zien is dat de toplaag in bebouwd gebied de hoogste concentraties 
PFOS en PFOA bevat. Deze concentraties zijn nog altijd aanzienlijk (ca 
factor 10 of meer) lager dan de geaggregeerde risicogrenzen  van 
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respectievelijk 59 µg/kg en 60 µg/kg voor PFOS en PFOA. De overige 
PFAS in bodem, inclusief GenX worden slechts sporadisch en in lage 
concentraties aangetroffen. 
 
Subscenario b: De risico-indices voor het mengsel van PFOS, PFOA en 
GenX worden bij elkaar opgeteld en dienen lager te zijn dan 1. De overige 
PFAS worden per stof getoetst aan de laagste waarde van 57 µg/kg voor 
GenX. 
 
Ook wanneer rekening wordt gehouden met het mengsel van PFOS en 
PFOA door middel van de berekening van een risico-index, overschrijden 
de diffuse concentraties het criterium niet. 
 
Deelconclusie scenario bodem 
De diffuse concentraties PFAS in bodem leiden niet tot overschrijdingen 
van de criteria uit dit scenario. 
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5. Conclusies, discussie en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
In deze impact-assessment is beschouwd hoe de diffuse 
(achtergrond)concentraties PFAS in grondwater en bodem zich verhouden 
tot de risicogrenzen die zijn afgeleid ten behoeve van de onderbouwing 
van Interventiewaarden. Hieronder volgen puntsgewijs de conclusies. 
 
Interventiewaarden voor grondwater 
 

• Interventiewaarden op het niveau van de risicogrenzen op basis 
van consumptie van grondwater (CDW,max) worden in het freatisch 
grondwater op veel plaatsen overschreden als gevolg van de 
diffuse aanwezigheid van PFAS; 

• In ondiep en middeldiep grondwater zijn de diffuse concentraties 
PFAS over het algemeen lager dan de risicogrenzen op basis van 
consumptie van grondwater. Toepassing van de risicogrenzen op 
basis van consumptie leidt hier doorgaans dus niet tot 
overschrijdingen als gevolg van diffuus aanwezige PFAS; 

• Interventiewaarden op het niveau van de risicogrenzen op basis 
van indirecte blootstelling (humaan en ecologisch) worden nergens 
overschreden; 

• Bestaande en nieuwe gebiedsindelingen in relatie tot winning van 
grondwater als drinkwater zijn mogelijk bruikbaar om 
gebiedsspecifieke niveaus van Interventiewaarden vast te stellen. 

 
Interventiewaarden voor grond 
 

• Interventiewaarden op het niveau van de risicogrenzen voor PFOS, 
PFOA en GenX worden nergens overschreden. Ook niet wanneer 
wordt uitgegaan van een sombenadering. 

 
In de discussie hierna worden deze conclusies deels nader besproken en 
worden de punten geadresseerd die niet kwantitatief geadresseerd 
konden worden in deze Impact Assessment. 
 

5.2 Discussie 
5.2.1 Ten aanzien van conclusies bij de scenario-analyse 

De scenario-analyse laat zien dat wanneer de Interventiewaarden voor 
PFAS worden vastgesteld op het niveau van de risicogrenzen op basis van 
consumptie van grondwater, op veel plekken interferentie met de 
achtergrondconcentratie ontstaat. Bij een relatief hoge 
achtergrondbelasting kunnen Interventiewaarden niet zondermeer 
gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld: de afperking van lokale 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Een mogelijke oplossing 
hiervoor bestaat uit het hanteren van Interventiewaarden voor 
grondwater op meerdere niveaus. Dit is in lijn met de werkwijze zoals die 
is voorgesteld onder de Omgevingswet met toepassing van de 
Risicotoolbox grondwater. Voor het beschermdoel drinkwater komt dit 
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neer op: zo strikt mogelijk op plekken waar het grondwater beschermd 
dient te worden vanuit het oogpunt van de drinkwatervoorziening en/of 
waar de diffuse gehalten laag zijn. Soepeler op plaatsen waar de diffuse 
belasting al hoger is en/of op plaatsen waar het grondwater niet van 
belang is voor de winning van drinkwater. Hierbij kan gedifferentieerd 
worden naar plaats en naar diepte. De scenario-analyse biedt al enkele 
aangrijpingspunten voor een dergelijke differentiatie in de vorm van de 
kaarten in de Figuren 4.4 en 4.5. Er zijn daarnaast ook nog andere 
praktische oplossingsrichtingen denkbaar. Bijvoorbeeld een correctie voor 
de lokale of regionale diffuse belasting ten behoeve van de afperking van 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging. 
Voor plaatsen waar de risicogrenzen op basis van consumptie niet worden 
toegepast is er nog een ander aandachtspunt.  De sprong naar de 
bovenliggende risicogrenzen op basis van indirecte blootstelling is relatief 
groot. Een vraag die dan beantwoord dient te worden is of dit voor 
mogelijk (deels) niet historische verontreinigingen wenselijk is. 
Naast de beschouwde subscenario’s zijn nog een groot aantal andere 
subscenario’s denkbaar. Met deze (sub)scenario’s is gepoogd op 
hoofdlijnen de keuzemogelijkheden ten aanzien van de vaststelling van 
Interventiewaarden in beeld te brengen. 
 

5.2.2 Overige vragen 
Hier worden de overige vragen besproken die zijn aangedragen door het 
projectteam PFAS, maar in het kader van deze analyse niet kwantitatief 
konden worden uitgewerkt. 
 
Wat zijn de gezondheidsrisico’s als de Interventiewaarden een factor 2-10 
hoger zijn. Wat is de bandbreedte daarbinnen?  
Interventiewaarden gebaseerd op risicogrenzen geven aan bij welke 
niveaus de blootstelling vanuit bodem of grondwater mogelijk leidt tot 
overschrijding van de gezondheidskundige grenswaarde (GGW). In een 
nadere beoordeling dient vervolgens vastgesteld te worden of met 
inachtneming van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld een 
gedetailleerdere specificatie van het bodemgebruik, deze overschrijding 
daadwerkelijk aan de orde is. Is er sprake van een overschrijding van de 
GGW, dan spreken we van een onaanvaardbaar risico en dienen 
maatregelen genomen te worden. Het is niet gebruikelijk om bij 
overschrijding van een GGW nader te beschouwen welke effecten er bij 
welke mate van overschrijding zijn te verwachten. In het geval van een 
achtergrondblootstelling in de ordegrootte van de GGW kan deze vraag 
echter wel aan de orde zijn. Dit speelde recent bijvoorbeeld nog voor lood 
in de bodem. 
 
Hoeveel extra aandachtslocaties kunnen we verwachten door het verlagen 
van de risicogrenzen?  
Dit hangt af van de invulling van de definitie van het begrip 
aandachtslocatie. Als het gaat om locaties waar de verwachting is dat er 
daadwerkelijk beheersmaatregelen of een sanering moet plaatsvinden, 
dan geldt dat het aantal locaties niet per definitie gekoppeld is aan de 
hoogte van de Interventiewaarden. Op een overschrijding van de 
Interventiewaarden volgt namelijk eerst nog een toetsing om vast te 
stellen of sprake is van een onaanvaardbare risico’s. Pas als dat het geval 
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is zullen doorgaans de meest vergaande maatregelen (zoals en sanering) 
voorgeschreven worden. Om meer te kunnen zeggen over de ontwikkeling 
van de werkvoorraad is dus meer inzicht nodig in hoe die 
vervolgbeoordeling plaatsvindt en wat de uitkomsten daarvan zijn. Dit 
hangt sterk af van het soort locaties. Bijvoorbeeld: worden er gewassen 
geteeld of ligt de locatie nabij een onttrekking? 
 
Wat zijn de niveaus waarbij gesaneerd dient te worden uitgaande van de 
blootstellingsroutes in Sanscrit? 
De beoordeling van PFAS dient nog opgenomen te worden in Sanscrit. 
Daarbij moeten onder andere beslissingen genomen worden over het 
rekenen aan andere PFAS van de ‘4 van EFSA’, het rekenen aan mengsels 
en het opnemen van het eindpunt consumptie van grondwater. In het 
algemeen zijn de volgende blootstellingsroutes het belangrijkst voor 
bodem en grondwater: 
 
- consumptie van drinkwater; 
- consumptie van gewassen; 
- ingestie van grond. 
 
Zie verder ook de aanbeveling hierover. 
 
Wat is de maatschappelijke impact en wat hoe verhouden de kosten van 
maatregelen zich tot de baten? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zou een integrale kosten- en 
batenanalyse uitgevoerd moeten worden zoals is gedaan voor bodemlood 
(CE Delft, 2017). Of een dergelijke omvangrijke studie ook voor PFAS 
nodig en mogelijk is, is geen onderwerp van deze analyse. 
 

5.2.3 Handelingsperspectief bij Interventiewaarden onder de Omgevingswet 
Bijlage 2 bevat een beschouwing van de nieuwe rol van en het 
handelingsperspectief bij Interventiewaarden onder de Omgevingswet. 
 

5.3 Aanbevelingen 
Op basis van het voorgaande en de eerdere adviezen over de 
implementatie van de EFSA GGW worden puntsgewijs de volgende 
aanbevelingen gedaan: 
 

• Toetsingen aan PFAS dienen zoveel mogelijk rekening te houden 
met het volledige mengsel van stoffen. Het RIVM adviseert 
hiervoor gebruik te maken van de Relative Potency Factors; 

• De aard en omgang van lokale verontreinigingen met PFAS kunnen 
sterk uiteenlopen. Ook bij toetsing aan individuele PFAS verdient 
het daarom aanbeveling om zo veel mogelijk PFAS te normeren 
(ook PFAS waarvoor nog geen risicogrenzen zijn afgeleid); 

• Het verdient aanbeveling om ook voor andere PFAS risicogrenzen 
ten behoeve van onderbouwing van Interventiewaarden af te 
leiden; 

• Het verdient aanbeveling om PFAS op te nemen in Sanscrit (en 
aansluitend in de RTB grondwater) en om dit in ieder geval niet 
later te doen dan bij vaststelling van nieuwe Interventiewaarden. 
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Daarbij dient Sanscrit zo goed mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe 
Interventiewaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van de beoordeling 
van de overige PFAS en de beoordeling van grondwater ten 
behoeve van consumptie. 
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Bijlage 1. Histogrammen PFOA-equivalenten in grondwater 

 
Figuur B1.1. Histogram PFOA equivalenten in grondwater voor freatische 
monsters 
 



 

Datum 
23 maart 2022 
 

Versie: 1.0 Status: Definitief Pagina 32 van 35 

 
Figuur B1.2. Histogram PFOA equivalenten in grondwater voor monsters 
uit het Landelijk Meetnet Grondwater (circa 10-15 meter diep). 
 
  



 

Datum 
23 maart 2022 
 

Versie: 1.0 Status: Definitief Pagina 33 van 35 

Bijlage 2. Handelingsperspectief Interventiewaarden nu en 
onder Omgevingswet 

Deze analyse gaat in op de verschillende maatregelen welke het bevoegd gezag kan 
nemen bij een overschrijding van de interventiewaarde grondwater.  
Voor deze analyse wordt ingegaan op de verschillende handelingsperpectieven van 
het bevoegd gezag voor maatregelen  voor aanpak van grondwaterverontreiniging 
en het beheer van grondwaterkwaliteit. 
 
Aanpak volgens saneringsspoor; Interventiewaarde (Wbb) en 
signaleringsparameter (OW). 
De Wet bodembescherming schrijft voor dat het bevoegd gezag bij overschrijding 
van de interventiewaarde in ten minste 100 m3 porieverzadigd ondergrondvolume 
een beschikking neemt over de ernst van de verontreiniging (artikel 29 van de Wet 
bodembescherming). Hierna volgt een nader onderzoek en een beoordeling van de 
spoedeisendheid van sanering (artikel 37 Wet bodembescherming, spoed of geen 
spoed).  
 
De interventiewaarden grondwater komen als signaleringsparameters 
grondwaterkwaliteit terug in het Aanvullingsbesluit Bodem in de Omgevingswet. De 
signaleringsparameter moet echter worden gezien als een indicatorwaarde. Onder 
de signaleringswaarde is er (conform de toetsing en duiding aan de IW) geen sprake 
van onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu. Opgemerkt moet worden dat dit 
geldt voor een standaardsituatie. Onaanvaardbare risico’s voor kwetsbare objecten 
of voor gevoelige situaties kunnen ook onder de signaleringswaarde voorkomen.   
Als de signaleringswaarde worden overschreden dient het bevoegd gezag na te 
gaan of, en welke maatregel (herstel of beheer) moet worden getroffen.   
 
Hiermee wordt de aanpak vanuit de Wbb gecontinueerd in de OW echter, volgens 
de filosofie van de omgevingswet, zijn nationaal verplichte maatregelen minder aan 
de orde.  
De aanpak vanuit de Wbb is gericht op de aanpak van historische 
bodemverontreiniging in geval van ernstig verontreinigde locaties. In de praktijk 
waren dit locaties van beperkte omvang. Meer complexe gevallen van 
grondwaterverontreiniging worden aangepakt op basis van gebiedsgericht 
grondwaterbeheer. 
 
Aanpak spoor gebiedsgericht grondwaterbeheer 
 De verwachting is dat ook onder de OW de gebiedsgerichte benadering zal worden 
voortgezet. Zeker wanneer het gaat om grootschaliger verontreinigingen in een 
gebied met meerdere verontreinigingssituaties (meerdere pluimen) is dit meestal 
de enige uitvoerbare (technisch) en haalbare (financieel) aanpak. Een 
gebiedsgerichte aanpak richt zich in het algemeen op het wegnemen van 
onaanvaardbare risico’s voor de mens en het beperken van de risico’s voor het 
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milieu en door verspreiding. Een verdere verslechtering moet worden voorkomen, 
vaak door het wegnemen (saneren) van de bron.  
 
Aanpak diffuus verontreinigd grondwater 
De aanpak van diffuus verontreinigde bodem of grondwater volgens de hierboven 
genoemde sporen biedt weinig soelaas. De omvang en de mogelijkheid om deze aan 
te pakken (sanering en beheer) lopen tegen technisch en financiële limitaties aan. 
De aanpak van diffuse grondwaterverontreiniging is volgens de EU 
grondwaterrichtlijn niet verplicht wanneer men een beroep doet op de 
uitzonderingsbepalingen. Dit kan wanneer de technische en financiële 
mogelijkheden voor aanpak niet haalbaar zijn en het effect van de verontreiniging  
op de grondwaterkwaliteit verwaarloosbaar wordt geacht. Met de aanpak van 
diffuse verontreinigingen is alleen voor bodem enige ervaring. Voorbeelden hiervan 
zijn Actief bodembeheer de Kempen en de aanpak van diffuse bodemlood. Voor het 
beheer van diffuus verontreinigd grondwater is ook inzicht in de 
achtergrondconcentraties nodig. 
 
Beheer diffuus verontreinigd grondwater op basis van functie 
De interventiewaarde/signaleringswaarde voor grondwater hebben in feite een 
risico-onderbouwing op basis van multifunctionaliteit, bescherming van mens 
(wonen met tuin), van het ecosysteem en het gebruik van grondwater als 
drinkwater.  Volgens de mutifunctionele benadering wordt de  daadwerkelijke 
functie of het gebruik van het grondwater niet in overweging genomen. In de 
praktijk gebeurt dit, met betrekking tot het nemen van maatregelen, al wel. Daaruit 
volgen beheersopties die rekening houden met de functie van het grondwater naast 
de beheersing (he voorkomen) van verspreiding naar kwetsbare functies. In het 
RIVM rapport Functiespecifieke risicogrenswaarden voor grondwaterkwaliteit (Otte 
et al., 2013) is daartoe een eerste verkenning gedaan die in de RTBgrondwater 
verder is doorontwikkeld.  De benadering heeft overeenkomsten met de 
benadering voor het bodembeheer uit het Besluit Bodemkwaliteit. Ook hierin zijn 
functies leidend voor de te nemen maatregelen.  
 

Discussie consequenties en maatregelen 
De consequenties van normoverschrijding van PFAS worden, uitgedrukt in kosten of 
werkomvang, naast de geschatte frequentie van overschrijding, mede bepaald door 
de maatregelen die worden getroffen. 
De aanpak volgens het saneringsspoor lijkt vooral van belang voor geïsoleerde 
ernstig verontreinigde locaties van beperkt omvang. 
Grotere locaties of gebieden, waarbij verontreinigingspluimen zich vermengen met 
pluimen van andere bronnen zullen bij voorkeur worden aangepakt conform de 
benadering van het gebiedsgericht grondwaterbeheer. 
De aanpak van diffuus verontreinigd grondwater is meestal niet haalbaar. Een 
mogelijkheid is wel om de functie en het gebruik van het grondwater te matchen 
met de grondwaterkwaliteit zodat de risico’s beheerst zijn. Daarnaast zal de 
aandacht uitgaan naar het beperken van emissies en het beschermen van gevoelige 
functies en kwetsbare objecten (bijvoorbeeld drinkwaterbeschermingsgebieden).  
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De gemeente kan in haar omgevingsplan voor de toedeling van functies of voor het 
stellen van gebruiksbeperkingen regels opstellen waarbij rekening wordt gehouden 
met de aanwezigheid van diffuse verontreinigingen in het grondwater als PFAS in 
het grondwater. 
 
Inschatting kosten o.b.v. maatregelen 
 

 
 
Figuur B2.1: Indeling vormen van aanpak op basis van ernst en omvang. 
Elke mogelijke aanpak (kwadrant) heeft een eigen kostenplaatje 
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