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Acceptatie grond en baggerspecie   
 

 

Geachte relatie,  

 

Op 8 juli jongstleden heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het tijdelijk 

handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing verklaard. 

Dit handelingskader en het directe ingangstermijn hiervan hebben wij niet voorzien, maar heeft gevolgen 

voor de acceptatie van grond en baggerspecie op onze vestigingen. Middels deze brief informeren wij u 

over onze werkwijze. 

  

Algemeen 

In het algemeen geldt een onderzoeksplicht voor PFOS, PFOA en GenX en in het kader van toepassing 

een nieuw toetsingskader. Dit houdt in dat wij inzicht moeten hebben in de concentraties van deze stoffen 

alvorens wij tot acceptatie over kunnen gaan. Wij begrijpen dat deze stoffen in de momenteel voorhanden 

zijnde bodemonderzoeken niet beschikbaar zijn. Om onnodige stagnatie of vertraging te beperken 

hanteren wij binnen de gehele Theo Pouw Groep de navolgende werkwijze. 

  

Lopende opdrachten 

Wij voeren de afgelopen drie maanden reeds actief een acceptatiebeleid voor de verdenking van PFOS, 

PFOA en GenX in grond en baggerspecie. Wanneer u van ons al een afvalstroomnummer heeft 

ontvangen kunt u gewoon blijven aanvoeren en zullen wij de grond of baggerspecie accepteren. 

  

Reeds uitgebrachte aanbiedingen zonder voorinformatie PFOS, PFOA en GenX 

Bij opdracht ontvangen wij graag de aanvullende gegevens met betrekking tot PFOS, PFOA en GenX. 

Wanneer de concentraties voldoen aan ons acceptatiebeleid zullen wij overgaan tot het verstrekken van 

de afvalstroomnummers waarmee u de grond of baggerspecie bij ons kunt aanleveren. Wanneer dit niet 

het geval is informeren wij u direct. 



 

  

Lopende en nieuwe aanvragen zonder PFOS, PFOA en GenX 

U ontvangt van ons gewoon een aanbieding gebaseerd op de beschikbare bodemonderzoeken. De 

aanvullende gegevens met betrekking tot PFOS, PFOA en GenX ontvangen wij graag bij 

opdrachtverstrekking. Wanneer deze concentraties voldoen aan ons acceptatiebeleid zullen wij overgaan 

tot het verstrekken van de afvalstroomnummers waarmee u de grond of baggerspecie bij ons kunt 

aanleveren. Wanneer dit niet het geval is informeren wij u direct. 

  

Nieuwe aanvragen met PFOS, PFOA en GenX 

U ontvangt van ons een aanbieding wanneer de verontreinigde grond of baggerspecie voldoet aan ons 

acceptatiebeleid. Wanneer deze niet voldoet ontvangt u zoals gebruikelijk een afwijzing. 

  

Stoffenpakket PFAS 

Bij de analyse op PFAS moet het standaardpakket voor PFAS worden gehanteerd. Volledigheidshalve 

informeren wij u dat dit standaardpakket terug te vinden is op de website van Bodem+.   

 

Voor nadere informatie staan wij u graag te woord. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw vaste 

contactpersoon op een van onze vestigingen of met een van de ondergetekenden. 
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