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Inhoudelijk
Aanleiding

Informeren over de stand van zaken en voorgenomen actie inzak de PFAS.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de informatie

Toelichting



Op 8 juli 2019 publiceerde de Staatssecretaris ‘Tijdelijk
handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie’.
 Vanaf 1 oktober 2019 is de norm van maximaal 0,1 microgram
PFAS per kilogram droge stof voor toepassing op de
bodemcategorie landbouw/natuur van kracht.
 De Staatssecretaris Van Veldhoven heeft aangegeven dat ze
uiterlijk 1 december meer duidelijkheid wilt geven, zodat
gestagneerde projecten weer kunnen doorgaan.
Situatie Zeeland
 De provincie heeft een rol als bevoegd gezag bij bedrijven die
PFAS produceren en/of verwerken en via het IPO die van
gesprekspartner met het ministerie over dit probleem. Daarnaast
heeft de provincie een belang als gevolg van de eigen projecten
waarbij grondverzet plaatsvindt.
 Omgevingsdiensten inventariseren in opdracht van de Provincie
Zeeland mogelijke bronnen van PFAS bij bedrijven.
 Gemeenten zijn bevoegd gezag in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit voor alle projecten met grondverzet op de
landbodem.
 Vanuit het Zeeuws Platform Bodembeheer, waarin een
vertegenwoordiging van de Gemeenten, Provincie, Rijkswaterstaat
en RUD aanwezig is, is een werkgroep in oprichting die gaat
onderzoeken hoe de aanpak in Zeeland wat betreft de aanpassing
van bodemkwaliteitskaarten gezamenlijk vorm gegeven kan
worden.
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Om de regionale samenwerking verder vorm en inhoud te geven,
wordt er vanuit de Provincie in samenwerking met het Ministerie
van I&W op korte termijn een werkconferentie georganiseerd.

