Gemeenten moeten hogere PFAS-achtergrondwaarde motiveren
Als een gemeente een hogere PFAS-achtergrondwaarde hanteert dan de landelijke
achtergrondwaarde, dan zal ze dit goed moeten motiveren. Dit geeft minister Van Veldhoven aan, in
aanloop naar de PFAS-norm die uiterlijk op 1 december bekend wordt.
Volgens de minister voor Milieu en Wonen zal de motivatie voor een hogere achtergrondwaarde in
een gemeente dan de landelijke achtergrondwaarde meestal gebaseerd zijn op het feit dat in de
desbetreffende gemeente de gemeten achtergrondwaarde hoger is dat de landelijke. De
bodemkwaliteit binnen de gemeente verslechtert dan niet. Dit zegt ze in reactie op vragen van
GroenLinks-leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving.
Leden van diverse fracties van deze commissie hadden haar vragen gesteld naar aanleiding van haar
brief aan de Tweede Kamer, waarin ze liet weten uiterlijk op 1 december een ruimere landelijke
achtergrondwaarde voor PFAS voor de land- en waterbodem wordt bekendgemaakt. De GroenLinksfractie wilde ook weten waarom deze spoedregelgeving voor de hele groep van zo’n 6.000 PFASstoffen moet gelden. Hierop gaf Van Veldhoven aan dat de reikwijdte van het besluit gelijk is aan het
aantal stoffen van het tijdelijk handelingskader. De tijdelijke norm voor wonen en industrie is daarin
voor stoffen uit de PFAS-groep vastgesteld op 3 microgram per kilo droge stof, met uitzondering van
PFOA waarvoor 7 microgram per kilo droge stof geldt.
Expertteam
Wat betreft het expertteam wilde de PVV-fractie weten of de kans op belangenverstrengeling voor
de ingehuurde adviesbureaus aanwezig is. Hierop geeft de minister aan dat de betrokken bureaus, op
dit moment Witteveen+Bos, Arcadis en TTE consultants, al langere tijd voor zowel marktpartijen als
overheden werken op het gebied van bodem. Bij hun professionaliteit hoort dat ze bij iedere
opdracht hun opdrachtgever zo goed mogelijk adviseren. Het contract met de huidige bureaus loopt
tot en met 20 december 2019, voor de periode erna wordt een bredere uitvraag gedaan naar
bureaus die geïnteresseerd zijn te participeren. De rol van het expertteam bestaat uit het bieden van
hulp en wijzen op mogelijkheden die kunnen worden benut binnen het tijdelijk handelingskader.
De nieuwe PFAS-norm geldt tot 1 januari 2021 en krijgt daarna geen opvolging in het kader van de
Omgevingswet, aldus de minister.

