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Onderwerp: Bodemkwaliteitskaart PFAS buitengebied 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 28 november 2019 heeft u ingestemd om de bevoegdheid voor het vaststellen van 

bodemkwaliteitskaarten en de daaruit voortvloeiende kleine wijzigingen in een vernieuwde versie 

van de Nota bodembeheer Midden-Groningen 2020, over te dragen aan het college. U heeft 

aangegeven graag informatie over PFAS te willen ontvangen. Door deze raadsbrief komen wij aan 

uw verzoek tegemoet. 

 

Voor PFAS zijn er twee recente ontwikkelingen: 

1. voor het buitengebied van de provincie Groningen is een bodemkwaliteitskaart speciaal 

voor PFAS opgesteld.  

2. bekendmaking van een landelijke achtergrondwaarde voor PFAS op 29 november 2019.  

 

De nieuwe landelijke achtergrondwaarde voor PFAS is vastgesteld op 0,8 microgram per kilogram 

droge stof (dat was 0,1). Uit de rapportage van de Bodemkwaliteitskaart blijkt dat de gemeten 

gehalten PFAS in de grond in het buitengebied (de gebieden die aangegeven staan als AW op de 

Ontgravingskaart bovengrond (bijlage 5 in de Nota bodembeheer), beneden deze nieuwe waarde 

liggen. Dit betekent: 

• Voor de onverdachte percelen in het buitengebied kan de Bodemkwaliteitskaart een erkend 

bewijsmiddel vormen in het kader van grondverzet (Besluit bodemkwaliteit), waardoor er 

geen extra onderzoek uitgevoerd hoeft te worden; 

• Om gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart dient wel een formulier te worden 

gebruikt. Dit formulier, evenals meer informatie over (on)verdachte percelen kunt u vinden 

op onze website www.middengroningen.nl (zoekterm bodem); 

• Partijen grond met een herkomst van buiten de gemeente, maar binnen het 

bodembeheergebied (provincie Groningen), met een gehalte van maximaal 0,8 microgram 
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PFAS per kilogram droge stof mag toegepast worden op de landbodem. 

 

De gebiedsspecifieke beleidsregels staan verwoord in de Nota bodembeheer Midden-Groningen 

2020, versie 1. Deze Nota en de rapportages van de bodemkwaliteitskaarten zijn digitaal 

beschikbaar en liggen van 12 december 2019 t/m 23 januari 2020 nogmaals ter inzage. 

 

We vragen de overige deelnemende gemeenten en waterschappen en de provincie schriftelijk om 

onze bodemkwaliteitskaart te erkennen als milieuhygiënische verklaring als bedoeld in het Besluit 

bodemkwaliteit. We stellen uiteraard de Omgevingsdienst officieel op de hoogte, en ook Prolander, 

de grondbanken en milieuadviesbureaus. 

 

Binnenkort verwachten we nog de actuele Regionale bodemkwaliteitskaart voor de provincie 

Groningen (standaard stoffenpakket). Ook werken we nog aan een bodemkwaliteitskaart PFAS voor 

het bebouwde gebied. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


