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Op 8 juli heeft de Staatssecretaris een tijdelijk handelingskader 
uitgegeven voor het gebruiken van grond en baggerslib met chemicaliën 
uit de PFAS-stoffengroep daarin. Van deze stoffen is bekend dat ze 
mobiel en niet-afbreekbaar zijn en van verschillende stoffen weten we dat 
ze bij lage concentraties vruchtbaarheidsstoornissen en kanker kunnen 
veroorzaken. De Nordic Council becijfert de schade voor de gezondheid 
van de mens in Europa door deze stoffen op meer dan 50 miljard euro 
jaarlijks.  
 
Omdat er voorheen geen drempelwaarde voor PFAS is vastgesteld geldt 
volgens de wet het voorzorgsbeginsel. Dat houdt in dat er geen grond 
vervoerd mag worden wanneer dit leidt tot vermindering van de kwaliteit 
van de bodem. Om dit vervoer toch mogelijk te maken heeft de 
Staatssecretaris een tijdelijk handelingskader uitgegeven met nieuwe 
landelijke normen. Op 1 oktober konden bedrijven de oude partijen grond 
die eerder onderzocht was zonder analyse op PFAS nog gebruiken. 
 
Nu blijkt dat de grond die onderzocht wordt in 80% van de onderzoeken 
boven de lage norm van 0,1 μg/kgds zit. (die o.a voor het gebruik 
onderwater of in drinkwaterbeschermingsgebieden geldt.) 

 
Omdat er een hele hoop ontwikkelingen zijn over het gebruiken, storten 
en schoonmaken staat de sector nu stil. Veel mensen zijn bang om met 
grond te blijven zitten en weten ook niet waar het nu naar toe moet. Dit 
leidt tot veel schade.  
 
De gemeente als decentrale overheid heeft de bevoegdheid om lokaal af 
te wijken, voor zover daar geen risico voor de mensen en de kwaliteit van 
de bodem aan zit. 
Op basis hiervan kan de gemeente dus een andere norm kiezen. 
 
Verwijzingen: • Kamerbrief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat, ‘Stand van zaken tijdelijk handelingskader voor hergebruik 
van PFAS-houdende grond en baggerspecie’, kenmerk IENW/BSK-
2019/218085, 9 oktober 2019. • Kamerbrief van de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat, ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik 
van PFAS-houdende grond en baggerspecie’, met bijlage, Tweede 
Kamer, vergaderjaar 2018/2019, 28 089, Nr. 146, 8 juli 2019. • Nordic 
Council of Ministers, ‘A socioeconomic analysis of environmental and 
health impacts linked to exposure to PFAS’, 17 maart 2019.  
 

Vragen 1. Is het college van B&W bekend met dit handelingskader? 



 
 

2. Wat doet het college om de GWW-sector weer aan het werk te krijgen? 
3. Is de gemeente bezig met het onderzoeken van een andere norm? 
4. Is de gemeente bezig met het ontwikkelen van gericht beleid, in 

samenspraak met omliggende gemeenten, provincie en waterschap? 
5. Heeft de gemeente een indicatie van het aantal bedrijven binnen de 

gemeentegrens waar dit een probleem is? 
6. Wat zijn de mogelijkheden voor deze bedrijven? 

  
 

Indiener(s) VVD – Hielke de Vries 
 
 

 
Datum 22-10-2019 

 
 
 


