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Onderwerp:  
 PFAS en grondverzet 

 

Kennisnemen van: 
Vastgestelde PFAS-norm voor gemeente Oudewater. 
  

Inleiding: 
PFAS in de bodem zorgt op dit moment in Nederland voor belemmeringen voor het grondverzet. In 
samenwerking met de provincie en de RUD heeft de ODRU eind 2019 een rapport opgesteld waarin het 
achtergrondgehalte PFAS in de bodem is bepaald. Het toepassen van grond wordt makkelijker, omdat de 
ontvangende bodem niet meer onderzocht hoeft  te worden en omdat grond met een hoger PFAS-gehalte 
mag worden toegepast. 

  

Kernboodschap: 

Landelijk is een PFAS-norm vastgesteld, die aangeeft welke kwaliteit de grond mag hebben die toegepast 
wordt (dit is de grond die van een andere locatie komt om gebruikt te worden op een perceel of locatie). De 
norm mag lokaal aangepast worden als dit vastligt in beleid en past binnen maximale waarden. Voor 
Oudewater is de landelijke norm dusdanig streng dat vrijwel geen grond meer toegepast kan worden. 
 
Daarom hebben gemeente en ODRU lokaal onderzocht wat de bestaande PFAS-concentratie gemiddeld 
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per gebied is. Deze is dusdanig dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid, en past binnen de 
maximale waarden.. Op basis van het onderzoek hoeft de bodem waar de grond wordt toegepast niet meer 
onderzocht te worden, omdat is aangetoond wat het te verwachten PFAS-gehalte is. Dit betekent dat 
grondverzet binnen de gemeente gemakkelijker wordt. Degenen die grond toepassen besparen hiermee 
onderzoekskosten.  

  

Financiën 

Met het lokaal afwegingskader wordt grond toepassen makkelijker en is minder onderzoek nodig. Dit geldt 
ook voor grond die vrijkomt bij gemeentelijke werkzaamheden. 

  

Vervolg: 
Op dit moment wordt onderzoek gedaan door ODRU, RUD en Provincie, met als doel te komen tot een 
PFAS-kaart en de concept-beleidsnota PFAS. Met een PFAS-kaart en een beleidsnota hoeft ook toe te 
passen grond niet meer te worden onderzocht.  

  

Bijlagen: 
Geen 
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