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Datum : 23 december 2019 

Naam & fractie : Regien Courtz - VVD 

Onderwerp : PFAS - normering 0,8 microgram en effecten in Overijssel 

Zoals bekend is recent de norm van 0,8 microgram gesteld als achtergrondwaarde voor droge grond 

en natte slib. Lokale gezagen kunnen hogere waardes vaststellen. Dit aan de hand van de 

aangepaste bodemkwaliteitskaarten. Om de procedure rondom de aanpassing van deze kaarten te 

versnellen, heeft er een behandeling plaatsgevonden in de Eerste en Tweede Kamer, de RvS heeft 

een advies uitgebracht en op 17 december is dit van kracht geworden.  

 

De VVD Overijssel ziet de ruimte die er met de nieuwe, tijdelijke  normering is gecreëerd dan ook 

graag optimaal benut. Daarbij is zij van mening dat bouwprojecten zo snel als mogelijke (weer) 

doorgang moeten vinden en benieuwd of en waar er nog knelpunten zijn. Dit ook n.a.v. een artikel in 

de Cobouw d.d. 17 december 2019 ‘Aannemers hekelen PFAS-norm: Wij kunnen hier niets aan doen’, 
waar belanghebbenden uit de bouw- en baggersector de nieuwe PFAS norm niet overal als 

‘werkbaar’ wordt ervaren.  
 
Het college  wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:  
 

1. Op welke wijze ondersteunt de provincies de gemeenten/ waterbeheerders/ 

omgevingsdiensten in het PFAS dossier?  

2. Is bekend of er in Overijssel plekken zijn waar de nieuwe norm van 0,8 μg/kg niet afdoende 

is om geplande dan wel toekomstige werkzaamheden uit te voeren? Zo ja, waar? Zo nee, 

kan de provincie dat in kaart brengen?  

3. Is bekend welke waarden waar worden gehanteerd in Overijssel?  

a. Wordt in Overijssel gebruik gemaakt van de  manoeuvreerruimte en worden lokaal 

dus hogere waarden gehanteerd dan 0,8 μg/kg?  

b. Wordt lokaal in Overijssel gebruik gemaakt van lagere waarden dan de normwaarde 

0,8 μg/kg? 

4. Vanaf 17 december kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om bodemkaarten 

vast te stellen. Er zijn geluiden dat er omgevingsdiensten zijn die pas halverwege januari aan 

de slag gaan met het nemen van monsters.  

a. Is hier in Overijssel sprake van? 

5. Naast de nieuwe tijdelijke normering is er de mogelijkheid om bedrijven die in de problemen 

zijn gekomen vanwege de striktere normen (bijv. personeel hebben moeten ontslaan of 

opdrachten zijn misgelopen) financieel tegemoet te komen met soepelere 

kredietverstrekking. Bijvoorbeeld door voor een groter deel garant te staan.  

a. Zijn er in Overijssel bedrijven die hierdoor in de problemen zijn gekomen? Zo ja, 

hoeveel? 

b. Komt de provincie bedrijven tegemoet en op welke wijze? 

 

 


