
Aan de Raad van de gemeente Roosendaal,

Onderwerp: Nieuwe PFAS richtlijnen

Beste Raad,

Eind november heeft het ministerie de ondergrens voor de zogenaamde achtergrondwaarde van
PFAS van 0,1 naar 0,8 ¡rglkg "droge stof" verhoogd. Dit is meestal het aanwezige gehalte aan stoffen
die van nature in de bodem niet voorkomen. Als het nodig is om binnen Grond-, Weg- Waterbouw
projecten grond te moeten afvoeren, moet o.a. worden voldaan aan deze PFAS achtergrondwaarden.
Dit betekent in de praktijk dat grond c.q. bagger alleen vervoerd mag worden als door middel van
onderzoek is aangetoond is dat deze waarden níet worden overschreden. ls er een hogere waarde
gevonden dan zijn aanvullende maatregelen nodig.

Bodemonderzoek uitgevoerd door de drie omgevingsdiensten van Noord-Brabant
Dit onderzoek naar PFAS-verontreiniging in de bodem is uitgevoerd op verzoek van 5ó gemeenten in
Noord-Brabant, waaronder Roosendaal. Omdat PFAS een verzamelnaam is voor meerdere stoffen
met vergel'rjkbare eigenschappen, zijn deze afzonderlijk onderzocht. Het gaat hierbij om stoffen als
PFOA, PFOS, GenX en overige PFAS. Overigens wordt GenX bijna nergens gevonden. Voor al deze
stoffen zÍjn a pa rte achtergrondwaa rden vastgesteld.
Op basis van het onderzoek hebben de omgevingsdiensten een advies gegeven voor nieuwe
Brabantse achtergrondwaarden. ln relatie met de landelijke achtergrondwaarden gaanzij de basis
vormen voor nieuw Roosendaals beleid. Wij informeren u daar binnenkort over.

Wat zijn de gevolgen voor Roosendaalse projecten
- Sinds 18 juli 2079 is onderzoek naar PFAS (en toetsing aan de norm) voor het lngenieursbureau

een standaard actie binnen projecten waarbij grond moet worden afgevoerd;
- Op basis van de vastgestelde landelûke achtergrondwaarden kunnen vrijwel alle Roosendaalse

projecten doorgaan;
- Op dit moment onderzoeken we nog wel of er mogelíjk financiële en andere consequenties zijn

voor de projecten;
- De technische voorbereíding en aanbestedingen van projecten gaan gewoon door;
- Na vaststelling van het nieuwe PFAS-beleid bekijken we de consequenties voor toekomstige

projecten waar een hogere waarde dan de vastgestelde norm is geconstateerd.

Met vriendelíjke groet,

ens het college van burgemeester en wethouders,

l.M. (lnge) Raaíjmakers MSc. RC


