
  

Technische vragen 
 

 

Datum: 12-11-2019 

 

Onderwerp : Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten 

 
Bij de voorbereiding van de commissie van 14 november kwamen we bij agendapunt 04D 
(nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten) op de volgende (technische) vraag: 
 
Hoe staat dit beleid in verhouding tot de huidige PAS en PFAS discussies? 
 

 

Marco Metscher 
ChristenUnie 
 

 

 
Datum: 14 november 2019 
 

 
De beantwoording door het college: 
PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft betrekking op een programma voor de berekening van de 
depositie van stikstof op Natura 2000 gebieden. Dit staat los van de beleidsregels over hergebruik en 
toepassing van grond. 
 
PFAS.  
Op 8 juli 2019 heeft de Staatssecretaris het “Tijdelijk Handelingskader hergebruik PFAS houdende 
grond” gepubliceerd. Het was beter voor BV Nederland geweest als er eerst een stoffenlijst was 
vastgesteld (er zijn meer dan 4.000 stoffen binnen de stofgroep PFAS), eerst een landelijke 
Achtergrondwaarde voor PFAS was vastgelegd en eerst de accreditatie van de laboratoria was 
geregeld. Dat is niet gebeurd en dat heeft tot veel onrust en stagnatie van werken geleid.  
 
Beleid 
In ons beleid hebben we PFAS meegenomen voor zover dat binnen de wet- en regelgeving mogelijk 
was. Voor deze stofgroep gelden de normen, die genoemd worden in het Tijdelijk Handelingskader 
hergebruik PFAS houdende grond (8 juli 2019), voor Wonen en/of Industrie als lokaal maximale 
waarden (LMW) voor ons gebiedsspecifiek beleid. Ons beleid is gebaseerd op gezamenlijk beleid over 
hergebruik van grond met de andere gemeenten binnen de provincie, de Provincie Groningen, 
Omgevingsdienst Groningen en de beide Waterschappen. 
Onderscheid moet worden gemaakt in toepassing van grond en in vrijkomende grond (ontgraving). 
 
Toepassing 
PFAS houdende grond (beneden de “3-7-3-3 norm”) afkomstig vanuit de provincie Groningen (het 
bodembeheergebied) mag in de gebieden met kwaliteitsklasse Wonen en Industrie (Toepassingskaart) 
worden toegepast.  
 
In de gebieden met kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde mag alleen grond worden toegepast wanneer 
het gehalte PFAS lager is dan de bepalingsgrens (detectiegrens), zoals genoemd in het Tijdelijk 
Handelingskader. 



  
Staatssecretaris Van Veldhoven heeft toegezegd dat er een nieuwe, ruimere, norm (de landelijke 
Achtergrondwaarde) uiterlijk 1 december 2019 van kracht wordt. Naar verwachting ligt de gemiddelde 
bodemkwaliteit in ons gebied beneden die nieuwe norm (tussen de 0,1 en 3,0 μg /kg ds).  
 
Ontgraving 
Voor vrijkomende grond worden op regionaal/provinciaal niveau momenteel nieuwe 
bodemkwaliteitskaarten opgesteld. Als de Raad instemt met het voorstel dan mag het college die 
nieuwe bodemkwaliteitskaarten z.s.m. vaststellen, waardoor die kaarten vervolgens als 
milieuhygiënische verklaring kunnen worden gebruikt. Wanneer de kaarten nog deze maand gereed 
zijn, kunnen we ze op 10 of 17 december 2019 voorleggen aan het college. Tot die tijd moet er op elke 
partij vrijkomende grond een onderzoek naar PFAS uitgevoerd worden.  
 
 

 
 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en 
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. 
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan 
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is 
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de 
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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