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Aan:  De leden van de raad 

Van: Het college 

Datum: 8 oktober 2019 

Onderwerp:  

Doel: 

PFAS-houdende grond  

Ter informatie 

Aanleiding: informatieverstrekking 

Aard informatie: Openbaar 

  

 

Aanleiding 

Op 8 juli jl. heeft de staatsscretaris van I&W een tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie aan de 2e Kamer aangeboden. (De afkorting PFAS staat voor poly- 

en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu 

voorkomen. ) PFAS is een verzamelnaam voor een groep van ca. 6.000 verschillende stoffen; 

chemische verbindingen die onverwoestbaar zijn en water, vet en vuil afstoten. Het zit bijvoorbeeld in 

schuim van brandblussers, tefalpannen en kleding. 

 

Omdat voor deze stoffen nog geen toepassingsnormen zijn ontwikkeld kunnen vrijkomende grond en 

baggerspecie niet worden afgezet. Dit betekent dat per 1 oktober jl. er geen grond meer mag worden 

verplaatst zonder dat er eerst onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van PFAS.  

 

Informatie 

Er is nog veel onbekend over PFAS, over hoe het zich gedraagt, hoe gevaarlijk het precies is.  Dit 

wordt onderzocht door het RIVM. Toch zijn er door het rijk nu al strenge normen voor opgesteld.  

 

Onze huidige bodemkwaliteitskaart bevat nog geen data over de PFAS-gehalten in de bodem. 

Volgens het tijdelijk handelingskader kon tot 1 oktober 2019 gebruik worden gemaakt van deze 

bodemkwaliteitskaart bij grondverzet. Nu geldt de verplichting om bij grondverzet de toe te passen 

partij en de ontvangende bodem aanvullend op PFAS te onderzoeken. De huidige 

bodemkwaliteitskaart kan dan zonder dit aanvullend onderzoek niet meer worden gebruikt als 

bewijsmiddel (zowel voor de kwaliteit van een partij grond die wordt toegepast als voor de 

ontvangende bodem). Eerst moet de kaart worden aangevuld met informatie over de 

achtergrondwaarden van PFAS.  

 

Ook bij de VNG is dit onderwerp bekend en wordt wekelijks overlegd met het ministerie1. De VNG 

vindt dat bedrijven te weinig tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden. Het ministerie laat weten 

met een definitief handelingskader te komen wanneer er meer bekend is over hoe de stof verspreid is 

in Nederland.  

 

N.B.: Het verlenen van bouwvergunningen of vaststellen van bestemmingsplannen wordt niet 

belemmerd door PFAS. Het gaat hier alleen om het zgn. toepassen van grond, oftewel het op een 

(definitieve) bestemming brengen van grond.  

 

Binnen de gemeente Heusden betekent dit dat er regelmatig extra onderzoek gedaan moet worden 

voordat grond toegepast kan worden. Dit betreft zowel de toe te passen grond als de ontvangende 

grond. De onderzoeksverplichting geldt niet alleen voor  de gemeentelijke organisatie, maar voor alle 

partijen die op professionele basis met grondverzet bezig zijn (dus niet voor particulieren). Naast extra 

                                                      
1 Zie ook https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/bodem-en-ondergrond/nieuws/tijdelijk-
handelingskader-pfas-geeft-uitvoeringsproblemen  

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/bodem-en-ondergrond/nieuws/tijdelijk-handelingskader-pfas-geeft-uitvoeringsproblemen
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/bodem-en-ondergrond/nieuws/tijdelijk-handelingskader-pfas-geeft-uitvoeringsproblemen


 

onderzoekskosten kan dit ook tot vertragingen leiden; er is een  gebrek aan laboratoria die dit 

specifieke onderzoek kunnen doen.  

Uiteraard conformeert de gemeente zich aan het handelingskader, maar tegelijkertijd wordt 

geprobeerd om vertragingen en meerkosten zoveel mogelijk te beperken en een  werkzame situatie te 

creëren.   

 

De grondbank GRzN heeft aangegeven dat in onze regio alleen hele kleine hoeveelheden PFAS in de 

bodem worden gemeten, ver beneden de risicogrenzen van het RIVM. Toch is afzet van deze grond 

problematisch en heeft de GRzN de tarieven voor het innemen van grond fors verhoogd.  

 

Vanuit de Brabantse omgevingsdiensten wordt een Brabantbreed bodemonderzoek opgezet om het 

voorkomen van PFAS in kaart te brengen. De gemeente Heusden doet uiteraard mee aan dit 

onderzoek. De bedoeling hiervan is om onze bodemkwaliteitskaart (voor de buitengebieden) te 

actualiseren voor PFAS zodat grondverzet hier weer mogelijk is zonder aanvullende onderzoeken. 

Vermoedelijk zal dit echter pas in het voorjaar van 2020 gereed zijn. Tot die tijd hebben we te maken 

met meerkosten en vertragingen 

 

Meer informatie over PFAS is te vinden via onderstaande links:  

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-

pfas/?pager_page=0  

 

https://www.rivm.nl/pfas/bodem/vragen-en-antwoorden-pfas-in-grond-en-bagger  

 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/?pager_page=0
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/?pager_page=0
https://www.rivm.nl/pfas/bodem/vragen-en-antwoorden-pfas-in-grond-en-bagger


 

Kernboodschap over PFAS 

 

Grond verplaatsen? Onderzoek naar PFAS nodig 

 

PFAS is een groep van chemische stoffen die in grond- en drinkwater terecht kunnen komen. 

Grond die afgegraven en verplaatst wordt naar een andere bestemming, moet sinds 1 oktober 

op deze stoffen worden gecontroleerd. 

 

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die 

van nature niet in het milieu voorkomen. Ze zijn biologisch slecht afbreekbaar. De stoffen zitten 

bijvoorbeeld in schuim van brandblussers, tefalpannen en kleding. Er is nog veel onbekend over 

PFAS; over hoe het zich gedraagt en hoe gevaarlijk het precies is. Dit wordt onderzocht door het 

RIVM. Toch zijn er door het rijk nu al strenge normen voor opgesteld. Dit betekent dat sinds 1 oktober 

er geen schep grond meer naar een andere plek mag worden gebracht zonder dat het onderzocht is 

op de aanwezigheid van deze stoffen. 

 

Deze onderzoeksverplichting geldt voor iedereen die op professionele basis met grondverzet bezig is; 

(om precies te zijn als er grond wordt toegepast, dus als grond op een nieuwe bestemming wordt 

gebracht). Naast extra onderzoekskosten kan dit ook tot vertragingen leiden bij projecten. Er is 

namelijk een gebrek aan laboratoria die grond op sporen van PFAS kunnen onderzoeken.  

 

Het verlenen van bouwvergunningen of vaststellen van bestemmingsplannen wordt niet belemmerd 

door PFAS. 

 

Meer informatie over PFAS is te vinden via onderstaande links:  

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-

pfas/?pager_page=0  

 

https://www.rivm.nl/pfas/bodem/vragen-en-antwoorden-pfas-in-grond-en-bagger  

 

 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/?pager_page=0
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/?pager_page=0
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