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Bodemkwaliteitskaart aanvull ing PFAS

Geachte leden van de raad,

Zoals u weet, voeren wijsamen met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer,
Oostzaan, Waterland en Wormerland (hierna'de gemeenten in de regio Waterland') een
milieuvriendelijk regionaal grondstromenbeleid. Purmerend heeft een aparte Nota
bodembeheer en bodemkwaliteitskaart.

Op 26 maart 2019 heeft u de Nota bodembeheer regio Waterland 2018-2028 met
bijbehorende bodemfunctieklassen- en bodemkwaliteitskaart vastgesteld. De Nota
bodembeheer maakt grondvezet mogelijk zonder het uitvoeren van verplicht
bodemondezoek. Middels deze brief willen wij u informeren over een aanvulling van de
bodemkwaliteitskaart met betrekking tot PFAS.

Tijdelijk handelingskader voor PFAS
ln de tweede helft van 2019 is een tijdelijk handelingskader in werking getreden voor het
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. PFAS is een vezamelnaam en
staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen
gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect
hebben op milieu en gezondheid.

Op grond van het tijdelijk handelingskader moeten initiatiefnemers van grondvezet de
kwaliteit van de grond voor PFAS-v=erbindingen inzichtelijk maken in te vezetten grond en

baggerspecie, die op of in de landbôdem of in het oppervlaktewater wordt toegepast. Op 29
november 2019 zijn voorlopige landelijke achtergrondwaarden voor PFAS-gehalten
gedefinieerd, evenals voorlopige toepassingswaarden in verschillende toepassingssituaties.
Kort voor deze datum , op 21 november 2019, heeft Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland beleidsregels vastgesteld voor het hergebruik van PFAS-houdende grond in de
provincie Noord-Holland. ln deze beleidsregel zijn provinciale achtergrondwaarden voor de
PFAS-verbindingen vastgesteld.

Bij hergebruik van grond leidt het tijdelijk handelingskader echter tot ongewenst veel
onderzoeksinspanning en -tijd. Tot op heden ontbrak informatie over PFAS in de Nota
bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de regio Waterland.
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Aanvulling bodemkwaliteitskaart met betrekking tot PFAS
De gemeenten in de regio Waterland hebben besloten om de bodemkwaliteitskaart aan te
laten vullen met informatie over PFAS. ln de bijlage treft u de Notitie Aanvulling
bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeenten Beemster, Edam-Volendam,
Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland (hierna: Notitie) aan.

Sinds 18 december 2019 is niet langer de gemeenteraad, maar het college bevoegd om
lokaal beleid met betrekking tot PFAS vast te stellen (dit volgt uit artikel44 l¡d 3 Besluit
bodemkwaliteit). 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. De bedoelde kennisgeving hebben wij gedaan in de Binnendijks van 213 mei
2020. lnmiddels is een week na deze kennisgeving verstreken en daarom hebben wij de
Notitie op 12 mei 2020 vastgesteld.

Met de Notitie is de achtergrondkwaliteit van de bodem in de regio Waterland ook voor
PFAS vastgelegd. De in de Notitie opgenomen kaarten kunnen als bewijsmiddelworden
gebruikt voor de kwaliteit van vrijkomende grond en van de ontvangende bodem voor
PFAS-verbindingen. Hierdoor hoeven minder partijkeuringen en bodemondezoeken te
worden uitgevoerd wat een kosten- en tijdbesparende factor is bij grondvezet.

ln de Notitie zijn tevens toepassingseisen voor PFAS-houdende grond opgenomen. Met de
vastgestelde toepassingseisen zetten wij het regionale milieuvriendelijke
grondstromenbeleid voort: de gemeenten in de regio Waterland willen dat grond vrijkomend
uit het ene project in een ander project kan worden hergebruikt.

Omdat de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend de bodemkwaliteitskaarten van
elkaar hebben geaccepteerd als officieel bewijs van de bodemkwaliteit, kan er ook tussen
deze gemeenten vrij grondvezet plaatsvinden.

De Notitie zal de dag na bekendmaking in de Binnendijks in werking treden. Daarnaast
wordt het besluit tot het vaststellen van de Notitie gepubliceerd in het Gemeenteblad en op
www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen vervolgens gedurende zes weken bezwaar
maken tegen dit besluit.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster

C. Heerschop Welage
burgemeester gemeentesecretaris


