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Aan de raadsleden van de Gemeente Roosendaal 

 
 
 
contactpersoon : I.M. Raaijmakers Roosendaal : 10 september 2019 

telefoonnummer : 14 0165 ons zaaknummer : 200747 

onderwerp : Deelname Brabantbreed bodemonderzoek PFAS uw kenmerk : 

  bijlage(n) : - 

 
Beste Raadsleden, 
 
De gemeente Roosendaal is verantwoordelijk voor duurzaam bodembeheer. De gemeente moet in navolging 

op landelijke regelgeving voorkomen dat de bodem (verder) verontreinigd raakt. Onder ander bij 

infrastructurele projecten wordt grond en baggerspecie verplaatst. Om het verplaatsen van grond en 

baggerspecie in Roosendaal op een eenvoudige manier door te laten gaan, moet onze zogenaamde 

“bodemkwaliteitskaart” geactualiseerd worden met informatie over PFAS-gehalten.  

 

PFAS staat voor Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen 
Dit zijn zo’n 6000 verschillende stoffen. PFAS worden al decennia gebruikt in industriële en andere 

processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, 

blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Dit zijn stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk zijn voor 

bodem -en watersystemen en voor de volksgezondheid. Met deze PFAS informatie kan de 

bodemkwaliteitskaart gebruikt worden als bewijsmiddel voor de kwaliteit van grond en baggerspecie. 
 

Via de dagmail van 11 juli 2019 kreeg u hierover al informatie. Graag informeren wij u over het vervolg. 

 

Drie Brabantse omgevingsdiensten stellen een Brabantbreed bodemonderzoek voor 

Dit voorstel komt van de omgevingsdiensten omdat zij als basistaak het Besluit bodemkwaliteit uitvoeren  

voor de gemeenten. Gekozen is voor een bodemonderzoek in heel Brabant omdat PFAS niet stopt bij 

gemeentegrenzen.    

 

De gemeente Roosendaal doet mee aan dit bodemonderzoek dat deze maand start 

Het onderzoek zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 beschikbaar komen, waarna de 

bodemkwaliteitskaart geactualiseerd kan worden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

I.M. Raaijmakers MSc. RC, 

Wethouder Beheer Openbare Ruimte   
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