
 

 
 

M E M O  
  

 

Aan : Gemeenteraad 

Van : Wethouder Zeeman 

Datum : 4 mei 2020 

Onderwerp : Bodemkwaliteitskaart aanvulling PFAS 

Bijlagen : - 

 

 

In de gemeente Beemster zijn de regels met betrekking tot grondverzet beschreven in de 

Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart Regio Waterland. De gemeenteraad heeft dit 

gebiedsspecifiek beleid in het eerste kwartaal van 2019 vastgesteld. De bevoegdheid tot het 

vaststellen van dit beleid is geregeld in artikel 44, lid 1 van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

In de loop van 2019 heeft het Rijk nieuwe normen vastgesteld voor de stofgroepen poly- en 

perfluoralkylstoffen (PFAS). Omdat deze stoffen niet meegenomen zijn in de vastgestelde 

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Waterland is vrij grondverzet binnen de 

gemeente Beemster en tussen gemeenten niet meer mogelijk zonder dat hiervoor kostbare 

bodemonderzoeken worden gedaan. In de praktijk betekent dit dat het vrije grondverzet 

praktisch tot stilstand is gekomen.  

 

Om hieraan tegemoet te komen heeft het Rijk op 18 december 2019 artikel 44 van het 

Besluit bodemkwaliteit gewijzigd. De wijziging houdt in dat naast de gemeenteraad ook het 

college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het vaststellen van 

gebiedsspecifiek beleid voor zover het PFAS betreft (artikel 44, lid 3). Voorwaarde hiervoor 

is dat het college eerst een openbare kennisgeving moet doen en het besluit niet eerder 

mag vaststellen dan een week nadat de kennisgeving is gedaan. 

 

Inmiddels is de ‘Notitie Aanvulling bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeenten 

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland, de dato 8 

april 2020’ (hierna: Notitie) opgesteld. Deze Notitie betreft een aanvulling met betrekking tot 

PFAS gerelateerde stoffen. Zodra deze aanvullingsnotitie is vastgesteld zal het weer 

mogelijk worden om op veel locaties vrij grondverzet uit kunnen te voeren. 

 

Middels deze memo wil ik u informeren dat wij in de Binnendijks van 2/3 mei 2020 de 

bedoelde openbare kennisgeving hebben gedaan. Het college is voornemens om de Notitie 

op 12 mei 2020 vast te stellen. Mocht uw raad of een ieder ander vragen hebben over de 

inhoud van deze Notitie, dan wordt u verzocht om een e-mail te sturen naar 

milieu@purmerend.nl of te bellen naar 0299-452452. 

 

Ik vind het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en ga ervan uit u hiermee voldoende 

te hebben geïnformeerd. 

 


