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Geachte heer Schokker,
Bij brief van 25 november 2019 heeft u het college van burgemeester en wethouders een tweetal
schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de door het rijk vastgestelde norm voor de
toepassing van met PFAS verontreinigde grond:
1. Is het college met GemeenteBelangen eens dat de effecten van de aangescherpte PFAS-norm
met de dag groter wordt voor bedrijven die hier mee te maken hebben? En heeft het college zicht
op hoeveel bedrijven en voor hoeveel projecten in onze gemeente dit direct gevolgen heeft?
2. Diverse gemeentes hebben gezamenlijk in samenwerking met de Omgevingsdienst IJsselland
een geactualiseerde bodemkwaliteitskaart laten maken en konden zodoende een verruiming van
de PFAS-norm hanteren. De bodemkwaliteitskaart van de Gemeente Raalte dateert van januari
2013. Waarom is er door het college geen gebruik gemaakt van deze samenwerking of het vinden
van een andere oplossing, zoals bijvoorbeeld een tijdelijk handelingskader, zodat ook projecten in
Raalte weer vlot getrokken kunnen worden?
In antwoord op uw vragen delen wij u het volgende mee.
Vanaf het besluit van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van 1 juli 2019 inzake het
vaststellen van het “Tijdelijk handelingskader PFAS”, waren wij net als u van mening dat op zo kort
mogelijke termijn een oplossing moest worden gevonden voor het probleem dat grondverzet niet
mogelijk was. Van belang daarbij was om regionaal te opereren. In samenwerking met de overige
gemeenten in de regio IJsselland is daarop aan de Omgevingsdienst IJsselland opdracht gegeven om
op zo kort mogelijke termijn inzicht te geven in een regionaal vast te stellen achtergrondwaarde voor
PFAS die het mogelijk zou maken grondverzet weer op gang te brengen. De Omgevingsdienst heeft
hierop het onderzoeksbureau TAUW opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren.
Op 14 november heeft de OD als beheerder van de Bodemkwaliteitskaart ons via een ambtelijke
notitie op de hoogte gesteld van de voortgang in het aanpakken van de gevolgen van het
handelingskader PFAS in IJsselland en het aanpassen van de Bodemkwaliteitskaart. Op 19 november
2019 heeft het college op basis van het uitgevoerde onderzoek ingestemd met het tijdelijk gebruik van
de regionale waarde voor PFAS van 0,7 ug/kg d.s. Vanaf 25 november 2019 is daarom grondverzet
weer mogelijk geworden.
Op 29 november heeft de minister de tijdelijke achtergrondwaarden voor PFAS landelijk vastgesteld
op 0,8/0,9 ug/kg d.s.). Een fractie hoger dus dan de in november regionaal vastgestelde
achtergrondwaarde. Voor de regionale aanpak heeft dat geen gevolgen.
De vervolgstap is om gelijktijdig met het verlengen van de geldigheidsduur van de bestaande
bodemkwaliteitskaarten, de bodemkwaliteitskaart voor PFAS te laten vaststellen. Hiertoe kunnen in
februari 2020 voorstellen van de OD worden verwacht. Een dergelijk besluit is een bevoegdheid van
de gemeenteraad en zal te zijner tijd aan u worden aangeboden.
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Zoals al is aangegeven hebben de landelijke achtergrondwaarden voor PFAS nog steeds een tijdelijk
karakter. Een definitief handelingskader wordt dit jaar verwacht. Hiertoe doet het RIVM momenteel
bodemonderzoek op een groot aantal geselecteerde locaties.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,
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