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Geachte raadsleden,

Graag informeren wij u over de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart 
voor PFAS*. 

In opdracht van provincie Drenthe is er de afgelopen periode onderzoek 
gedaan naar het voorkomen van PFAS in de Drentse bodem. Dit naar 
aanleiding van het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie dat op 8 juli 2019 vanuit het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat is ingesteld. Met de inwerkingtreding 
van het tijdelijke handelingskader kon de bestaande bodemkwaliteits-
kaart niet meer gebruikt worden voor grondverzet, zonder aanvullende 
analyses op PFAS. Op basis van de metingen die onlangs zijn uitgevoerd 
is de bestaande bodemkwaliteitskaart geactualiseerd voor PFAS.

De gemiddelde gehalten aan PFAS in Drenthe voldoen aan de nieuwe 
tijdelijke achtergrondwaarden die op 1 december 2019 door de minister 
van Milieu en Wonen zijn vastgesteld**. Dit betekent dat grond 
afkomstig uit Drenthe m.b.t. PFAS geen belemmering vormt voor 
grondverzet naar welke bodemkwaliteitszone dan ook binnen de 
bodemkwaliteitskaart. Met de huidige vaststelling van de 
bodemkwaliteitskaart PFAS worden de belemmeringen in het grondverzet 
en de daarmee gepaard gaande hogere kosten weggenomen.

Wat is de bodemkwaliteitskaart
De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de diffuse bodemkwaliteit 
(de achtergrondkwaliteit) binnen een bepaald gebied op het niveau van 
bodemkwaliteitszones is aangegeven. Met behulp van de 
bodemkwaliteitskaart is grondverzet binnen de zones van eenzelfde 
kwaliteit onder voorwaarden mogelijk. Er is sprake van een 
kostenbesparing op grondverzet voor private en publieke partijen omdat 
er bij het gebruik van de bodemkwaliteitskaart onderzoekskosten 
achterwege kunnen blijven.

Communicatie
Wij vinden het belangrijk om inwoners en bedrijven goed te informeren 
over de gewijzigde PFAS situatie. Voor de communicatie benutten wij 
daarvoor onze eigen kanalen, zoals in het Torentje en op de 
gemeentelijke website. 
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Vervolg
Tot slot loopt er naast de nu geactualiseerde bodemkwaliteitskaart voor 
PFAS nog het traject van het volledig actualiseren van de (regionale) 
bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer. Het vaststellingsproces 
hiervoor volgt begin 2020.

Met deze informatie menen wij u voor dit moment voldoende te hebben 
geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

Nanne Kramer Karel Loohuis
Gemeentesecretaris Burgemeester

* De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen en is een verzamelnaam voor 
ruim 6.000 stoffen, waaronder PFOS, PFOA en GenX.
PFAS zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, 
zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Door de unieke eigenschappen van 
deze stoffen zijn ze vanaf de jaren ’60 grootschalig toegepast in allerlei alledaagse 
toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. PFAS hebben echter 
negatieve milieu-eigenschappen, ze zijn nauwelijks biologisch afbreekbaar, mobiel en vaak 
toxisch. Ze vallen in Nederland onder de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). 
Door het wijdverbreide gebruik van PFAS komt PFAS komt niet alleen voor op plaatsen 
waar met deze stoffen is gewerkt of waar materialen met deze stoffen zijn achtergelaten. 
In verschillende delen van het land zijn ze ook diffuus verspreid in de bodem en de 
waterbodem aangetroffen.

** Op 1 december 2019 heeft de minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen tijdelijke 
achtergrondwaarden vastgesteld voor PFAS. 
De waarden voor landbodem bedragen:
PFOS (Perfluoroctaansulfonzuur) => 0,9 µg/kg droge stof
PFOA (Perfluoroctaanzuur) => 0,8 µg/kg droge stof
Overige PFAS => 0,8 µg/kg droge stof

Uitzondering vormt de toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden. 
Daar blijft de toepassingsnorm de detectielimiet (0,1 µg/kg droge stof).


