
Technische vragen over in de raadscommissie of de gemeenteraad van Beemster geagendeerde onderwerpen  

 

DATUM VERGADERINGEN: 26 maart 2019 FRACTIE: D66 DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 17 maart 2019 en vraag 4  

op 26 maart (gesteld in de 

commissievergadering) 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 Zijn er in de regio Waterland gebieden bekend waar in de 

grond perfluoroctaanzuur (PFOA) en/of 

perfluoroctaansulfonaat (PFOS) aanwezig is? 

 

Bij navraag bij Omgevingsdienst IJmond zijn er geen 

gebieden/locaties in de regio Waterland bekend waar de 

door u aangegeven stoffen in de bodem aanwezig zijn. 

Voor wat de gemeente Beemster kunnen wij aangeven dat 

er bij ons geen gebieden/locaties bekend zijn waar de door 

u aangegeven stoffen in de bodem aanwezig zijn. 

 

2 6 Zijn er in de regio Waterland gebieden bekend waar sprake 

is van een reële verdenking op de aanwezigheid van PFOA 

en/of PFOS? 

 

Omgevingsdienst IJmond kan geen uitspraak doen voor de 

regio Waterland met betrekking tot een reële verdenking op 

de aanwezigheid van PFOA en/of PFOS in de bodem. Voor 

wat betreft de gemeente Beemster kunnen wij aangeven, 

dat er bij ons geen gebieden/locaties bekend zijn waar een 

reële verdenking op de aanwezigheid van PFOA en/of 

PFOS aanwezig is.  

 

3 6 De stoffen PFOA/PFOS zijn stoffen uit de PFAS groep 

(PerFluor-Alkyl Stoffen). PFOA/PFOS zijn persistente, niet 

genormeerde stoffen. Ziet u aanleiding voor het opstellen 

van aanvullend beleid m.b.t. deze stoffen? 

 

Op landelijk en provinciaal niveau vindt op dit moment 

onderzoek plaats naar de schadelijkheid van PFOA en/of 

PFOS, de methode van onderzoek, de analyse en de 

eventueel te hanteren normering. Concrete gegevens 

hieromtrent zijn op dit moment niet voorhanden. 

Gelet op het ontbreken van enige gegevens met betrekking 

tot de aanwezigheid van genoemde stoffen in de bodem 

van de gemeente Beemster, zien wij op  dit moment geen 

aanleiding tot het opstellen van aanvullend beleid.  

 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 6  Wat is de stand van zaken betreffende de beschikbaarheid 

van nieuwe informatie over eventuele risicogebieden in de 

Regio Waterland? 

De provincie is voornemens om de achtergrondconcentratie 

van de niet-verdachte gebieden in beeld te krijgen. Daartoe 

zal waarschijnlijk Sweco het onderzoek uitvoeren.   

De verdachte locaties (met een straal van 300-1000m) 

worden buiten dit onderzoek gelaten. Dit zijn bijvoorbeeld: 

brandweer(oefen)locaties, locaties van grote (chemische) 

branden, vliegvelden, militaire (oefen)locaties, BRZO-

bedrijven (bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke 

stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde), 

galvanische bedrijven, bedrijven die werken met blusschuim, 

(voormalige) stortlocaties, slibvelden.  

 

Beantwoord op 20 mei 2019. 

 

 


