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MOTIE (artikel 62 Reglement van Orde Provinciale Staten van Overijssel) 
 
Datum 
30 oktober 2019 Agendapunt nr. 19 
 
 
Motie Vreemd - PFAS: Snelle en werkbare oplossingen voor ondernemers  

 
Provinciale Staten van Overijssel, in vergadering bijeen, gehoord de beraadslaging, 
 
Constateren: 
● Bedrijven die grond verplaatsen, sinds kort verplicht zijn om de verontreiniging te meten.  
● Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een handelingskader heeft ingesteld met een 

voorlopige drempelwaarde van 0,1 MG per kilo grond (advies RIVM 3-7 MG per kilo grond) 
● Het Rijk hiermee wil voorkomen dat met PFAS vervuilde grond of baggerspecie wordt gebruikt, vanwege 

de zorgen over de effecten van PFAS voor volksgezondheid en milieu.  
● Er wachttijden bestaan bij laboratoria en de definitieve regels niet voor medio 2020 worden verwacht.  
● Werkzaamheden zijn uitgesteld en de noodklok wordt geluid door werkgeversorganisaties en 

individuele ondernemers omdat projecten voorlopig stil liggen.  
 
Overwegen: 
● Vertraging op de uitvoering van projecten niet in belang is van de Provincie Overijssel, de ondernemers 

in Overijssel en haar inwoners.  
● Er zo snel mogelijk werkbare en betaalbare oplossingen moeten komen die rekening houden met mens, 

dier en milieu.  
 

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 
● In kaart te brengen: 

o Welke projecten van de Provincie Overijssel gevolgen ondervinden van het PFAS 
handelingskader 

o Wat op hoofdlijnen de maatschappelijke effecten zijn in termen van a) werkgelegenheid en van 
b) het later gereed komen van projecten. 

● Richting het Rijk aan te dringen op 
o Snelle duidelijkheid en definitieve regels, met oog voor economische ontwikkeling en milieu  
o Tot het moment dat er definitieve regels zijn opgesteld snelle en werkbare oplossingen te 

bepleiten waarbij de sector wordt betrokken   
o Hierbij het advies van het RIVM te betrekken 

 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Naam: Regien Courtz, VVD 
 
Mede ingediend door:  
 
Frederik Taterstall, FvD Fred Kerkhof, 50Plus Bouwien Rutten, CDA Peter Hermans, PvdA 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Baggerspecie

