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Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten. 

Betreft: Aanvulling op grondstromenplan met verwachtingenswaardekaart 

onderzoek PFAS 

 

Geachte heer Peppink, 

 

 

 

Op 28 augustus 2020 ontvingen we het rapport “Verwachtingswaardekaart-

onderzoek PFAS” opgesteld door Geofoxx milieu expertise (van 24 augustus 2020 

met kenmerk 20200779_b1RAP.docx). Het doel van het rapport is invulling te 

geven aan de zorgplicht voor het zandlichaam van de A9. Wij zien dit plan als een 

aanvulling op het grondstromenplan van de IX-as. Op basis van dit onderzoek kan 

geconcludeerd worden dat er geen PFAS is aangetroffen in het grondlichaam van 

de A9 wat met dit onderzoek is onderzocht.  

 

Op basis van dit rapport kan het zand uit de terp volgen de verplichtingen uit de 

Wet bodembescherming worden ontgraven. Hiernaast zijn er nog verplichtingen in 

het kader van de Ontgrondingenwet.  

 

Hergebruik binnen de projectgrenzen kan volgens de voorwaarden gesteld in het 

grondstromenplan voor dit project. Bij toepassing op andere locaties buiten het 

projectgebied zijn er een aantal aandachtpunten: 

- Voor de toepassing moet worden voldaan aan de melding plicht zoals opgenomen in 

het besluit bodemkwaliteit. 

- Voor toepassingen accepteren wij het onderzoek in combinatie met het BRL 9335-2 

certificaat als milieuhygiënische verklaring om aan te tonen dat het zand voldoet 

aan de achtergrondwaarde (zoals omschreven in artikel 38 van het Bbk). 
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Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 

namens deze, 

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

 

voor deze,  

 

de heer M. Stolk 

teammanager T&H Bodem & Ondergrond 

directie Toezicht & Handhaving 

 

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig.  

Meer informatie: https://www.odnzkg.nl/digitale-werkwijze/ 

 

Afschrift aan: 

• Rijkswaterstaat 
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