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Geachte leden van de raad, 

 

Door de heer Ploeger zijn namens de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen op 5 

november 2019 vragen gesteld over PFAS in relatie tot projecten die spelen in onze gemeente. 

Daarnaast worden in deze brief de technische vragen van Gemeentebelangen van 22 november 

2019 beantwoord. Ten slotte treft u in deze brief een reactie aan op de toezegging van wethouder 

de heer J.J. Boersma van 14 november 2019 tijdens de raadscommissie. Met onderstreepte kopjes 

zijn de verschillende reacties aangeduid.  

 

Schriftelijke vragen 5 november 

 
1. Zijn u deze grondwerkzaamheden en transporten bekend op genoemde locaties 

 

Wij zijn bekend met de werkzaamheden. Voor de verschillende werken zijn verschillende 

grondwerkzaamheden gemeld en in uitvoering. 

 
2. Zo ja, op welke wijze wordt gecontroleerd of er sprake is van overtreding van de 

normen zoals bedoeld in de richtlijnen PFAS? 

 

Bij elke  melding van toepassen van grond wordt getoetst op de aanwezigheid van PFAS. Hiervoor 

wordt het landelijke tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 

Baggerspecie toegepast. De Omgevingsdienst voert het toezicht in opdracht van de gemeente uit.  

 
3. Zowel de gemeente als het waterschap hebben een rol in het toezicht en handhaving 

als het gaat om deze regelgeving. In hoeverre werkt u samen met het waterschap? 
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Wanneer er binnen een melding aanleiding is om afstemming te zoeken met het waterschap, zal 

deze afstemming plaatsvinden.  

 

 
4. Is er aanleiding om handhavend op te treden door uw College bij genoemde projecten? 

 

Ons college heeft in beginsel de plicht om in geval van overtreding handhavend op te treden indien 

sprake is van een strijdige situatie met wet- en regelgeving.  

Bij grondwerkzaamheden wordt in eerste instantie gekeken of sprake is van aan- en afvoer van 

grond van en naar de locatie. In de voorliggende situatie wordt de vrijgekomen grond binnen de 

locatie toegepast. Op basis van wet- en regelgeving levert dit geen strijdige situatie op.  

Daarnaast geldt voor de betreffende situatie dat zand wordt aangevoerd. Dit zand komt 

rechtstreeks vanuit grote diepte uit zandwindputten en geldt als “schoon zand”. Ten slotte geldt 

dat een gesloten administratie wordt bijgehouden van het aangevoerde zand.   

Gelet op bovenstaande geldt dat op basis van wet- en regelgeving geen sprake is van enige 

overtreding. Derhalve bestaat op dit moment geen aanleiding om handhaven op te treden.  

 
5. Zo ja, welke maatregelen worden genomen? 

 

Niet van toepassing. 

 
6. Zijn er andere gebieden/plekken in onze gemeente waar op grond van de PFAS-

richtlijnen beperkingen dan wel handhavend (stil leggen werk) moeten worden 
opgetreden. Zoals het voormalig gronddepot in Westerbroek. 

 

Er zijn geen andere gebieden/plekken binnen onze gemeente waar handhavend opgetreden wordt.  

De meldingen die zijn ingediend voor het depot in Westerbroek voldoen aan de voorwaarden. 

 

 

Reactie op toezegging 14 november 2019 

 

 Tijdens de raadscommissie van 14 november is een vraag gesteld of de 

heiwerkzaamheden zijn stilgelegd als gevolg van geluidsoverlast. 

 

In de dagmail van 21 november is aangegeven dat de heiwerkzaamheden niet zijn stilgelegd. Het 

uitvoeren van de heiwerkzaamheden gaat helaas gepaard met geluidsoverlast. Deze 

werkzaamheden mogen op basis van de voorwaarden uit de omgevingsvergunning worden 

uitgevoerd binnen zogenaamde venstertijden van ’s ochtends 7:00 tot ’s avonds 19:00. Volgens 

planning zullen de heiwerkzaamheden binnenkort zijn afgerond daar waar geluidsoverlast kan 

worden ervaren.  

 

 

Beantwoording technische vragen 22 november 2019 

 

1. Waarom handhaaft het College niet op grond van de geldende richtlijnen, oftewel 

waarom legt u de werkzaamheden die in strijd zijn met de Pfas-richtlijnen niet stil? 
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In de beantwoording van vraag 4. van de schriftelijke vragen van 5 november is beschreven dat er 

geen aanleiding is om handhavend te handelen. Gezien deze conclusie is er geen juridische 

grondslag om de werkzaamheden stil te leggen.   

 

2. Waarom zijn de gegevens over de stikstofuitstoot van het aan te leggen Windpark N33 

nog steeds niet bekend bij de Raad, ondanks de toezeggingen van de wethouder? Graag 

onderbouwde uitleg over welke stappen u inmiddels heeft ondernomen om deze 

gegevens te krijgen.  

 

Voor het project windmolenpark N33 is door de provincie Groningen in het kader van de Wet 

natuurbescherming een vergunning verstrekt. Als bevoegd gezag gaat de provincie Groningen over 

de onderhavige stikstofproblematiek. De betreffende vergunning Wet natuurbescherming is 

onherroepelijk geworden. Dit betekent dat deze rechtens onaantastbaar is. De jurisprudentie 

hierover is volop in ontwikkeling, maar hieruit kan nog geen éénduidige lijn worden getrokken.  

 

Ten aanzien van de vraag over welke stappen wij hebben genomen hieromtrent delen wij u het 

volgende mee. Wij hebben regelmatig inspanning gepleegd op dit dossier door wekelijks 

afstemming te hebben met de betrokken partijen. Mede naar aanleiding van de gestelde 

raadsvragen is voor het windmolenpark N33 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Op dinsdag 26 

november 2019 zijn de bevindingen bij de provincie Groningen aangeleverd. Momenteel vindt 

hierop een ambtelijke en bestuurlijke beoordeling plaats bij de provincie Groningen. Ambtelijk 

vindt hier dagelijks afstemming tussen de provincie Groningen en de gemeente Midden-Groningen 

plaats. Zodra wij vanuit de provincie Groningen duidelijkheid hebben ontvangen zullen wij die met 

u delen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 

 


