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Vragen m.b.t. SB Beleidsregels PFAS provincie Utrecht   

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 Wat doen andere provincies rondom PFAS? Is er afstemming 

geweest? 
De meeste provincies wachten landelijk PFAS beleid af. Alleen provincies die te 
maken hebben met concrete gevallen van PFAS verontreinigingen, waaronder 
de provincie Noord Holland, hebben specifiek beleid hieromtrent vastgesteld. Er 
is geen concrete afstemming met de provincie Noord Holland geweest. Wel 
hebben we voorafgaand aan het opstellen van ons provinciale PFAS beleid 
kennis genomen van het PFAS beleid van de provincie Noord Holland. Onze 
beleidsregel is gebaseerd op de beleidsregel van de provincie Noord-Holland. 
Noord-Holland hanteert dezelfde waarden 
 

 2 De beleidsregels gelden niet voor Utrecht en Amersfoort omdat 
deze gemeenten rechtstreeks bevoegd gezag Wbb zijn. Waarom 
eigenlijk? 

De reden dat de beleidsregel niet geldt voor de gemeenten Utrecht en 
Amersfoort is dat de Wet bodembescherming (Wbb; landelijke wetgeving) op 
deze gemeenten rechtstreeks van toepassing is verklaard. Zij zijn voor hun 
eigen grondgebied bevoegd gezag.  
 

PvdA 3 In de verordening eerste alinea onder overweging staat 
aangegeven dat de Gemeente Utrecht en Amersfoort zelf het 
bevoegd gezag zijn op hun grondgebied en dat de provinciale 
beleidsregels dus niet op die grondgebieden van toepassing zijn. 
Is er bij de provincie bekend wat het beleid is dat deze 
gemeenten voeren? Zo ja wijkt dit af van onze beleidsregel en 
zou het gewenst zijn om ook op dit dossier samen te werken met 
deze twee gemeenten en zo een eenduidig beleid te hebben voor 
al onze inwoners? 
 

De gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben (nog) geen eigenstandig PFAS 
beleid vanuit de Wbb. Het provinciale concept beleid is wel ter consultatie 
voorgelegd aan beide gemeenten zodat zij kennis konden nemen van het 
voorgenomen beleid en voor zover aan de orde hun zienswijze konden geven. 

 

 


