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Onderwerp Statenbrief: Beleid bodemverontreiniging PFOS 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
PFOS (PerFluorOctaanSulfonzuur) is een mobiele, persistente en toxische stof, die in het verleden als 
bestanddeel van blusschuim is gebruikt. Verontreinigingen met PFOS worden in Nederland, en ook in de 
provincie Utrecht, een steeds groter probleem. De oorzaak van deze verontreinigingen is het gebruik van 
PFOS-houdend blusschuim bij o.a. brandblusoefeningen, zoals bijvoorbeeld op de Vliegbasis Soesterberg. 
Door het IPO is reeds enige tijd geleden bij het Rijk aangedrongen om landelijk beleid te ontwikkelen voor 
dit soort verontreinigingen, zoals blijkt uit bijgaande brief. Het Rijk heeft inmiddels aangegeven dat er een 
landelijk normenkader wordt opgesteld, maar het is niet duidelijk wanneer dit landelijke normenkader geldig 
zal zijn. Om toch, vooruitlopend en anticiperend op het landelijke beleid, een normenkader voor 
verontreinigingen met PFOS beschikbaar te hebben, heeft ons college vanuit de bevoegd gezagrol in het 
kader van de Wet bodembescherming (Wbb) tijdelijk beleid voor PFOS vastgesteld. 
 
Uitvoeringsbeleid 
Bij het vaststellen van het tijdelijk beleid is voor de normering aangesloten bij al vastgesteld beleid door 
andere bevoegde overheden. Bovendien is advies ingewonnen bij het landelijke Expertisecentrum PFAS 
(PFAS is de verzamelnaam van stoffen zoals PFOS). Het tijdelijk beleid behelst de volgende onderwerpen 
t.a.v. verontreinigingen met PFOS: 
▪ Datum historisch geval/zorgplicht geval; 

De Wbb biedt regels voor het saneren en/of beheren van gevallen van bodemverontreiniging die 
veroorzaakt zijn voor 1 januari 1987, de zogenaamde historische gevallen. Historische gevallen 
mogen in het kader van de Wbb functiegericht worden gesaneerd. Verontreinigingen die na 1987 zijn 
veroorzaakt, de zorgplicht gevallen, moeten redelijkerwijs volledig worden verwijderd. De datum van 
1987 is zo gekozen omdat vanaf 1987 bekend is dat de gangbare verontreinigende stoffen tot 
bodemverontreiniging kunnen leiden. Voor de relatief nieuwe stof PFOS is dit pas later bekend 
geworden en kan gesteld worden dat men pas in de loop van 2006 redelijkerwijs had kunnen 
vermoeden dat door het gebruik van PFOS-houdend blusschuim bodemverontreiniging kon ontstaan. 
Daarom is door ons besloten om het tijdstip voor het veroorzaken van een historisch geval voor PFOS 
niet op 1 januari 1987 maar op 1 januari 2006 te stellen;  

▪ Interventiewaarde PFOS; 
Voor PFOS is nu nog geen interventiewaarde vastgesteld. De interventiewaarde is de grenswaarde 



 

 

waarboven sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De Provincie Noord-Holland (juli 2017) 
en de gemeente Amsterdam (augustus 2018) hebben op basis van kwaliteitswaarden van het RIVM 
een beoordelingskader voor bodemverontreiniging met PFOS vastgesteld. Hierin is bepaald dat bij 
gehalten van PFOS in de grond hoger dan 8 µg/kg de bodem als ernstig verontreinigd wordt 
beschouwd. Aan de hand van voornoemde kaders hebben wij besloten om als interventiewaarde voor 
PFOS in grond een gehalte van 8 µg/kg te hanteren. Voor het grondwater wordt een concentratie van 
4,7 µg/l als interventiewaarde gehanteerd. 

 
Essentie / samenvatting: 
Voor PFOS bestaat (nog) geen landelijk normenkader. In navolging van andere overheden is tijdelijk beleid voor 
de verontreiniging met PFOS vastgesteld. Het tijdelijk beleid is als volgt: 
1. Aangezien de schadelijkheid van PFOS pas vanaf 2006 bekend is, wordt het tijdstip voor het veroorzaken 

van een historisch geval voor PFOS niet op 1 januari 1987 maar op 1 januari 2006 gesteld; 
2. Als interventiewaarde voor PFOS wordt voor grond een gehalte van 8 µg/kg en voor grondwater een 

concentratie van 4,7 µg/l gehanteerd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door het vaststellen van het tijdelijk beleid is het mogelijk dat wij, als bevoegd gezag in het kader van de Wbb, 
voor verontreinigingen met PFOS besluiten nemen. 
 
PFOS op Vliegbasis Soesterberg 
De provincie Utrecht werkt aan de ontwikkeling van een natuurinclusieve, duurzame woonwijk op 
Vliegbasis Soesterberg. 
 
De provincie Utrecht heeft de voormalige vliegbasis Soesterberg in 2009 van het Rijk gekocht voor de 
ontwikkeling van natuur en woningbouw. Het terrein van de vliegbasis werd voor de verkoop gebruikt voor 
militaire doeleinden. In de periode 1983-2006 werden er op de voormalige vliegbasis brandweeroefeningen 
gehouden en het blusschuim dat hierbij gebruikt werd bevatte PFOS. Vanaf 2006 -toen de schadelijkheid van 
PFOS bekend werd - is het gebruik hiervan gestaakt. 
 
Voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst heeft het Rijk verschillende bodemonderzoeken laten 
uitvoeren. Tijdens deze onderzoeken is een aantal verontreinigingen aangetroffen. Hierover zijn in het 
koopcontract afspraken  gemaakt. De verontreiniging met PFOS is toen niet aan het licht gekomen. Bij de 
grondaankoop is door het Rijk ook geen melding gedaan dat er met PFOS houdend materiaal was gewerkt terwijl 
de schadelijkheid daarvan al vanaf 2006 bij het Rijk bekend had kunnen zijn.  
 
De afgelopen jaren - onder ander toen er PFOS werd aangetroffen bij Schiphol – is het steeds meer gangbaar 
geworden om bij bodemonderzoek naar deze stof te kijken Recentelijk werd duidelijk dat ook op de Vliegbasis 
brandweeroefeningen met blusschuim zijn uitgevoerd op het terrein dat bestemd is voor de woningbouw. De 
provincie heeft in 2018/2019 opnieuw bodemonderzoek gedaan naar deze stof en op 1/3e deel van het terrein dat 
bedoeld is voor woningbouw een ernstige verontreiniging met PFOS ontdekt. 
 
In de koopovereenkomst is een bepaling opgenomen over gevallen van ernstige bodemverontreiniging die 
aantoonbaar zijn ontstaan in de periode dat de vliegbasis nog eigendom was van het Rijk. Het Rijk blijft 
hiervoor verantwoordelijk. De bepaling in de koopovereenkomst is gekoppeld aan een termijn van 10 jaar 
waarbinnen de Provincie nog verhaal kan instellen. Die termijn loopt af op 6 mei 2019 aanstaande, 
waardoor haast is geboden bij het vaststellen van provinciaal beleid.  
 
Het Rijk is conform de koopovereenkomst uit 2009 in kennis gesteld van de aangetroffen verontreiniging. 
Om tijdig aan te tonen dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging moet het bevoegd 
gezag op grond van de Wet bodembescherming een beschikking afgegeven over Ernst, Spoedeisendheid 
en Tijdstipbepaling (EST). Met het vastgestelde tijdelijke beleid is het mogelijk om deze beschikking EST te 
nemen. Uitgaande van het normenkader in het tijdelijk beleid wordt in de beschikking vastgesteld dat er 
sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering noodzakelijk is. Het 
ministerie van Defensie is uitgenodigd voor een overleg op korte termijn om deze kwestie te bespreken.  
 
Hoewel op dit moment nog niet bekend is hoe de verontreiniging met PFOS zal worden gesaneerd, heeft de 
aangetroffen bodemverontreiniging mogelijk gevolgen voor de ontwikkeling van de woonwijk. De omvang van het 
risico en de effecten op onder andere de planning worden momenteel nader in beeld gebracht. Wij informeren u 
hierover nader.  
 
Ook op het naastgelegen terrein, het zogeheten CNA-terrein, waar door De Nederlandsche Bank een 
cashcentrum wordt ontwikkeld, is een verontreiniging met PFOS aangetoond. De mate van verontreiniging is hier 
echter zo gering dat er geen grond van dit terrein hoeft te worden afgevoerd. 
  



 

 

Financiële consequenties 
Aan het vaststellen van beleid voor PFOS zijn geen financiële consequenties verbonden.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Op basis van het vastgestelde beleid zal voor de verontreiniging met PFOS op de voormalige Vliegbasis 
Soesterberg een beschikking worden genomen. Over het vervolg in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk op 
de voormalige vliegbasis Soesterberg zult u op de hoogte worden gehouden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

 

 

De secretaris,  

 


