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Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake PFAS en bodemkwaliteitskaarten in Zeeland:
Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 15 augustus 2020)

V1.2

statenstukken

1.

In welke Zeeuwse gemeentes zijn de
bodemkwaliteitskaarten inmiddels
up-to-date en zijn
deze gegevens inzetbaar t.b.v.
vraagstukken voor het toepassen van
PFAS houdende grond?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Begin 2020 zijn de Zeeuwse gemeenten
voortvarend aan de slag gegaan met het
aanpassen van de bodemkwaliteitskaarten op PFAS waarbij de meeste gemeenten gezamenlijk per regio optrekken.
Ondanks dat Corona in dit dossier
vooral m.b.t. communicatie voor enige
vertraging heeft gezorgd zijn dit voorjaar
in alle gemeenten de benodigde data
gegenereerd en verwerkt in concept
data, kaarten en nota’s. Mede door de
verdere verruiming van de norm als gevolg van de (3e) aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader PFAS begin juli,
die ook in de nota’s moet worden verwerkt, heeft vaststelling nog niet plaatsgevonden.
Navraag bij alle gemeenten leert dat op
dit moment de meeste gemeenten zover
zijn dat deze week of in de komende
twee weken tot vaststelling door het college van B&W zal worden overgegaan.
In een enkel geval (samenwerkingsverband) moet nog een beperkte aanpassing in de nota plaatsvinden alvorens
deze kan worden vastgesteld. Ambtelijk
is aangegeven dat de verwachting is dat
dit eveneens binnen enkele weken zal
plaatsvinden.
Provincie Zeeland heeft dit voorjaar in
samenwerking met Waterschap aanvullend een soortgelijke actie uitgevoerd
voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart van wegbermen. Ook deze is
in concept klaar en zal dit najaar bij gemeenten worden aangeleverd voor vaststelling.

2.

3.

Vragen aan gedeputeerde staten
Als er nog gemeentes zijn die de bodemkwaliteitskaarten niet op orde
hebben, is GS dan
bereid hier werk van te maken dat dit
met grote prioriteit alsnog gaat gebeuren?

In het verleden werd de kennis inzake de bodemkwaliteitskaarten in
Zeeland gedeeld via
www.zeeuwsbodemvenster.nl. Kunt
u aangeven van welke gemeentes
daar de informatie
inzake de bodemkwaliteitskaarten als het gaat over PFAS - actueel is?
En als blijkt dat die
niet van alle gemeenten actueel is,
wanneer kan dit dan alsnog gebeuren?

2.

3.

Antwoorden van gedeputeerde staten
GS is geen bevoegd gezag met betrekking tot vaststelling van bodemkwaliteitskaarten. Met de gemeenten is het
afgelopen halfjaar regelmatig contact
geweest over de voortgang van het
proces bij de gemeenten wat betreft
aanpassing op PFAS van de bodemkwaliteitskaarten.
Op basis van ambtelijke navraag naar
de huidige stand van zaken, zullen zoals
eerder aangegeven de afzonderlijke colleges van de gemeenten binnen enkele
weken over gaan tot vaststelling van de
aangepaste bodemkwaliteitskaarten.
Indien onverhoopt toch zou blijken dat
vaststelling niet binnen deze tijd heeft
plaatsgevonden zal de provincie met de
gemeenten in overleg treden en bezien
wat nodig is om alsnog te komen tot een
spoedige vaststelling.
Omdat de Bkk ten aanzien van PFAS
nog niet zijn vastgesteld, zijn de betreffende gegevens door de gemeenten nog
niet aangeleverd en door Provincie
Zeeland verwerkt in het Zeeuws Bodemvenster.
Zoals hierboven vermeld is de verwachting dat alle colleges binnenkort over
gaan tot vaststelling en aansluitend zullen dan dit najaar de gegevens in de internetomgeving verwerkt worden.
Aanvullend lijkt het goed om te vermelden dat de Provincie voornemens is om
de informatie op de website van het
Zeeuws Bodemvenster onder te brengen op een andere locatie vanwege
sterke veroudering van deze website.
Alle informatie van de bodemkwaliteitskaarten, bestaand en nieuw, wordt dan
in zijn geheel meegenomen.
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