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Aanspreken op systeemverantwoordelijkheid voor PFAS in de bodem 

Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

Langs deze weg vraag ik uw nadrukkelijke aandacht voor het dossier bodemverontreiniging met 
poly- en perfluor alkyl-verbindingen (PFAS). Ik richt mij tot u vanuit uw 
systeemverantwoordelijkheid met het nadrukkelijk verzoek op dit vlak landelijk kaders te stellen. 
Achtergrond is dat PFAS een majeur landelijk probleem is, hetgeen in de ervaring van de provincies 
als een lokaal vraagstuk wordt opgevat. De noodzaak van een centraal beleidskader en uniforme 
normstelling is ons inziens evident aanwezig en kan aangemerkt worden als een doelmatig en 
efficiënt instrumentarium. Samenvattend wil ik u verzoeken om landelijk beleid te formuleren. In 
mijn verdere brief ga ik nader in op alle achtergronden van dit dossier. 

Bodemverontreiniging met PFAS 
Op 28 mei 2018 en 11 september 2018 heeft u brieven ontvangen namens de provincie Noord 
Holland, gemeente Haarlemmermeer het Hoogheemraadschap Rijnland en namens de zeventien 
gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid, waarin u gevraagd wordt over te gaan tot het stellen van 
landelijke beleidsregels en landelijke normen voor Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS), 
Perfluoroctaanzuur (PFOA) en andere PFAS. Tevens wordt u verzocht het niet meer afgeven van 
niet reinigbaarheidsverklaringen voor PFOS-houdende grond in alle gevallen op te schorten totdat 
landelijk beleid is opgesteld. 

De provincies onderschrijven deze brief. Door het Rijk worden PFAS als Zeer Zorgwekkend Stoffen 
(ZZS) beschouwd, waarvoor door de Europese Unie inmiddels verboden zijn ingesteld. Het betreft 
ons inziens dus een vraagstuk van (inter)nationaal belang. Het Rijk heeft gesteld dat deze ZZS 
stoffen met voorrang aangepakt moeten worden met als doel deze stoffen zoveel mogelijk uit de 
leefomgeving te weren. Een centraal beleidskader en uniforme normstelling is hierbij een doelmatig 
instrumentarium. In de Kaderrichtlijn Water, de Europese Drinkwaterrichtlijn en bij internationale 
afvalwater- en luchtemissie criteria wordt dit al opgepakt. Door het ontbreken van landelijk beleid 
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wordt nu zelf lokaal of regionaal beleid opgesteld of initiatieven daartoe. Het ontbreken van beleid 

brengt milieuhygiënische risico's met zich mee, doordat blootstelling aan PFAS optreedt, omdat de 

aanwezigheid niet onderkend wordt, dan wel dat de gevaren van blootstelling niet goed ingeschat 

worden. Het gaat ook om financiële risico's en risico's voor de uitvoering van projecten, omdat 

onduidelijk is wat met aangetro ffen PFAS-vero ntreiniging gedaan moet worden. Zonder beleid 

betekent het aantreffen van PFAS bij de uitvoering van woningbouw- of infrastruct urele projecten, 

hoe laag en milieu hygiënisch ongevaarlijk de gehalten ook zijn, dat projecten stagneren en tot 

zeer hoge kosten kunnen le iden. 

Inm iddels is op steeds meer plekken PFOS en PFOA gemeten in gro nd, gro ndwater en bagger. Ook 

in gebieden waar geen aanw ijsbare bron voor deze verontreinigingen aanwezig is. Hoewel het 

fo rmuleren van lokaal en regionaal beleid positief beschouwd kan worden als "omgevingswet avant 

la lett re", zijn wij van mening dat het algemeen voorkomen van PFAS en de beheer 

gebiedsoverstijgende problematiek een vraagstuk van (inter)nationaal belang betreft en een 

beleidskader op hoofdlijnen met normen op landelijk niveau rechtvaardigt. Tevens om een 

ineff iciënte manier van werken, waarbij ieder bevoegd gezag eigen beleid met bijhorende normen 

moet opstellen, tegen te gaan. Dit voorkomt lokale of regionale verschillen in het omgaan met 

verontreinigingen die vanuit risico's niet gemotiveerd kunnen worden en zorgt voor centrale 

regulering van de verw erking en hergebruik. 

De behoefte aan landelijk beleid is zeer groot bij de provincies. Een basis voor een landelijk 

beleidskader kan voortkomen uit het landelijk PFAS-project dat getrokken wordt door het 

expert isecentrum-PFAS en waarin ook vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat part iciperen. Dit 

project richt zich op de hele keten van PFAS. Een van de producten die het pro ject heeft 

opgeleverd betreft een handelingskader. De provincies verzoeken u om dit kader, of delen ervan, 

te benutten om landelijk beleid vast te stellen, waarbinnen de lokale overheden indien gewenst 

gebiedspecifiek nog nadere invulling kunnen geven. De bovenregionale, nationale en zelfs 

intern ationale verwerking en handel in grond en bagger maken landelijke normen noodzakelijk . 

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 

algemeen directeur 




