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onderwerp ; Bodemkwaliteitskaart en Nota
Bodembeheer PFAS Steenbergen, 8 december 2020

Geachte leden van de raad,

Hierbij delen wij u mee dat wij het voornemen hebben om de Bodemkwaliteitskaart en 
de bijbehorende Nota bodembeheer PFAS voor het grondgebied van de gemeente 
Steenbergen vast te stellen.
Door het vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer PFAS 
hoeft af te voeren/her te gebruiken grond niet meer apart op PFAS bemonsterd te 
worden en dat scheelt tijd en geld bij bouw- en civiele werken.

Voordat wij overgaan tot het nemen van dit besluit heeft u de mogelijkheid om 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Wij vragen u eventuele wensen en 
bedenkingen binnen een week kenbaar te maken. Dit, overeenkomstig artikel 44 lid 3 
van het Besluit bodemkwaliteit.

Procedure PFAS
Door het Rijk is met de wijziging van het Besluit bodemkwaliteit op 13 december 2019 
de mogelijkheid geboden om versneld de stofgroep PFAS onder te brengen in ons 
beleid.
In de wijziging op het Besluit bodemkwaliteit is voor het beleid voor PFAS de 
mogelijkheid geboden om deze via het college in plaats van door de raad vast te laten 
stellen. In deze wijziging is opgenomen dat we het voornemen van het besluit moeten 
publiceren opdat we u in de gelegenheid stellen om aanvullingen te geven.
Ter informatie sturen wij u tevens deze brief.

ínhoud voorgenomen beleid
De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens 
gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn in veel
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producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in 
het milieu terechtgekomen en zitten ze nu onder andere in de bodem, in bagger en in 
het oppervlaktewater. Van een aantal PFAS is bekend dat ze ongewenste 
eigenschappen hebben. Ze breken o.a. niet of nauwelijks af in het milieu en ze kunnen 
schadelijke effecten geven in mensen en het milieu (ze zijn toxisch).

De Omgevingsdiensten in Noord-Brabant hebben voor de 57 deelnemende Brabantse 
gemeenten een Brabantbrede bodemkwaliteitskaart voor PFAS opgesteld. Het doel 
van deze bodemkwaliteitskaart is het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit en 
achtergrondwaarden voor PFAS, zodat grondverzet kan plaatsvinden zonder dat voor 
iedere partij grond of baggerspecie een bodemonderzoek of partijkeuring noodzakelijk 
is.
De bodemkwaliteitskaart dient dan als een wettig bewijsmiddel conform de Regeling 
bodemkwaliteit. Naast de voorwaarden die genoemd zijn in de Regeling 
bodemkwaliteit zijn de regels uit de lokale Nota bodembeheer van kracht. Zo is van 
belang dat voorafgaand aan toepassing van een partij grond altijd vooronderzoek is 
uitgevoerd en dat de toepassing is gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Uit het bodemonderzoek voor de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de bodem van de 
deelnemende gemeenten in Brabant een gelijke kwaliteit heeft voor wat betreft PFAS- 
stoffen. Deze kwaliteit voldoet ruimschoots aan de landelijke achtergrondwaarden uit 
het landelijk Tijdelijk handelingskader PFAS van juli 2020.

Omdat de achtergrondgehalten aan PFAS in de bodem van de deelnemende 
gemeenten lager zijn dan de landelijke achtergrondwaarden uit het Tijdelijk 
handelingskader, worden in de Nota bodembeheer PFAS deze landelijke 
achtergrondwaarden als toepassingsnorm voor de bodemfunctie Landbouw/natuur 
aangehouden. Het is niet wenselijk om een strengere (lagere) norm dan het landelijke 
beleid te hanteren, omdat de landelijke achtergrondwaarden naar verwachting als 
laagste toepassingsnorm in de Regeling bodemkwaliteit zullen worden opgenomen.

De Bodemkwaliteitskaart en de bijbehorende Nota bodembeheer PFAS met regels 
voor grondverzet met PFAS houdende grond, dienen als aanvulling op de huidige 
gemeentelijke Bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van de gemeente 
Steenbergen. De huidige Bodemkwaliteitskaart, waarbij de landelijke (generieke) 
normen en toetsingsregels zoals opgenomen in het Besluit en de Regeling 
bodemkwaliteit van toepassing zijn, blijft van kracht. Voor PFAS is gebiedsspecifiek 
beleid opgesteld vanwege het lokale maatwerk voor wat betreft PFAS.

Wij verwachten u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Z
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
De secretaris, „--------- ^ De burderpees
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