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Inleiding:
Op 8 juli 2019 heeft de staatssecretaris van I&W een “Tijdelijk handelingskader voor
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” gepubliceerd.
De achtergrondwaarden die daarin zijn opgenomen blijken veel lager te liggen dan de
waarden die op onverdachte locaties door heel Nederland worden gemeten. Vanwege deze
diffuse aanwezigheid van PFAS in de bodem is het onmogelijk om grond nog tegen redelijke
kosten kwijt te raken. Daardoor lopen bouw- en civiele projecten vertraging op.
Om grondverzet op korte termijn mogelijk te maken hebben de omgevingsdiensten in Noord
Brabant een handreiking PFAS opgesteld. In deze handreiking worden de tijdelijke (lokale)
achtergrondwaarden gegeven met betrekking tot PFAS-verbindingen in de (land)bodem.
Deze waarden liggen licht hoger dan de waarden die de Minister voor Milieu en Wonen op 29
november 2019 heeft vastgesteld. Met de vaststelling van de Brabantse achtergrondwaarden
kan grond weer worden toegepast in afwachting van nadere normen en definitief beleid ten
aanzien van PFAS. Het college heeft besloten deze handreiking met de ‘tijdelijke’ lokale
achtergrondwaarde vast te stellen.
Kernboodschap:
Via het vaststellen van minder strenge lokale maximale waarden kan worden afgeweken van
het uitgangspunt van het Besluit bodemkwaliteit dat geen verslechtering van de bestaand
bodemkwaliteit op locatieniveau is toegestaan. Omdat tot de lokale maximale waarde alleen
grond en baggerspecie mogen worden toegepast die in het bodembeheergebied zelf zijn
ontgraven, is op gebiedsniveau echter geen sprake van verslechtering. Grond en baggerspecie
worden binnen het beheersgebied alleen verplaatst.
Door de lokale achtergrondwaarde vast te stellen kan grondverzet in beperkte mate weer
worden voortgezet. Het college van Woensdrecht heeft besloten de handreiking PFAS met de
daarin opgenomen ‘tijdelijke’ lokale achtergrondwaarde (Noord-Brabant) vast te stellen.

Consequenties:

De nieuwe lokale achtergrondwaarde in de handreiking moeten hergebruik van met PFAS
verontreinigde grond en baggerspecie in het kader van projecten in de grond-, weg- en
waterbouw weer mogelijk maken en verdere maatschappelijke kosten in verband met uitstel
en vertraging van baggerwerkzaamheden en infrastructurele werken en woningbouwprojecten
voorkomen. Voor de gemeente Woensdrecht zijn de eerste inzichten dat er geen projecten
vertragen en dat ze gewoon doorgang kunnen vinden.
Vervolgstappen:
In samenwerking met de OMWB wordt het onderzoek naar PFAS voortgezet. De tijdelijke
lokale achtergrondwaarde blijven van kracht totdat het onderzoek is afgerond en definitief
(landelijk) beleid kan worden vastgesteld.
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