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• 2015 en 2017 Casus Chemours( GenX) en  casus pyrazool

• Stroomschema stappenplan opkomende stoffen in drinkwater

• 2017 Structurele aanpak ZZS en opkomende stoffen in water

PFAS en de waterschappen





• Opleiding Waterkwaliteit voor vergunningverleners
• ZZS navigator
• ZZS database
• Kennisnetwerkbijeenkomsten
• Lobby Ministerie en Unie in Brussel voor o.a. bronaanpak, ZZS lijst
• Actualisatie vergunningen op ZZS en opkomende stoffen
• Kenniscommunity Veiligheid en Leefomgeving
• Werkgroep aanpak opkomende Stoffen in drinkwater
• ZZS Stuurgroep
• Versnellingstafel Stoffen

Structurele aanpak ZZS en opkomende stoffen in water



• Oppervlaktewaterspoor

1. GenX in afvalwater afkomstig van Chemours en Custom Powders.

2. Onderzoeken moestuinen, zwemwater, vissen, zuivel, routes.

3. Diverse overlegstructuren ingericht in Zuid-Holland en Noord-Brabant.

• Bodemspoor inclusief waterbodems

1. Tijdelijk Handelingskader

2. Strenge 0,1 norm toepassen op landbodem

3. Baggeren en diepe plassen

4. Herprofilering watergangen en dijkversterkingen

• RWZI spoor

1. STOWA onderzoek naar PFAS in influent, effluent en slib  van de rwzi.

• Grondwater

1. Bronneringen

2. Zetting bijvoorbeeld aanleg Rijkswegen

Sporen PFAS in relatie met de waterschappen



• Regio overleggen rond Chemours en Custom Powders ( betrokken 
waterschappen)

• PFAS ketenoverleg( Unie en waterschappen)
• Projectteam PFAS( Unie)
• Taskforce PFAS( Unie)
• Werkgroep opkomende stoffen in grond en waterbodems( van en door de 

waterschappen)
• Directeurenoverleg en Bestuurlijk overleg PFAS en bodem( Unie)
• Expertteam PFAS THK en diepe plassen( Unie en waterschappen)
• Technische werkgroep Bodemplus( waterschap)

Overlegstructuren PFAS en betrokkenheid Unie



• Bestuurlijk via de reguliere waterschapsoverleggen en andere overleggen
• Themagroepen en werkgroepen van en door de waterschappen

Algemeen:
• input, knelpunten en ervaringen vanuit de waterschappen wordt zoveel 

mogelijk vooraf opgehaald en ingebracht bij de landelijke PFAS overleggen.
• Waar mogelijk worden deskundigen van de waterschappen betrokken bij 

overleggen en pilots.
• Unie informeert via nieuwsberichten en QenA’s.

Hoe adviseert de Unie de waterschappen?



Vragen


