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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 12 november 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Twents beleid PFAS 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
In te stemmen met de nota "Tijdelijke maatregelen PFAS als gevolg van stagnerend grondverzet Regio 
Twente". 
 
Toelichting 
Waarschijnlijk hebt u de afgelopen periode uit het nieuws vernomen dat niet alleen de stikstofcrisis een 
bedreiging vormt voor bouw- en infraprojecten maar dat nu ook strengere milieuregels rond het verplaatsen 
van grond (tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie) een 
stagnatie is voor deze projecten. De aanwezigheid van PFAS in de grond is een nieuw probleem dat zorgt 
voor stagnatie in het grondverzet in het hele land. Ook binnen de regio Twente en de gemeente Dinkelland 
heeft PFAS-problematiek invloed op vooral infraprojecten. De Twentse gemeenten en het waterschap 
Vechtstromen hebben een memo met tijdelijke maatregelen opgesteld om verdere stagnatie in het 
grondverzet te voorkomen. In deze raadsbrief informeren wij u hierover. 
 
Wat is PFAS 
PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen en is een verzamelnaam voor chemische stoffen die gebruikt 
zijn in de productie en gebruik van onder ander antiaanbaklagen in pannen, Goretex kleding en blusschuim. 
PFAS zijn giftig, niet afbreekbaar en blijven daardoor in het milieu achter zodat dat kan leiden tot diffuse 
bodemverontreiniging. De bekendste stoffen zijn perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) 
en HFPO-DA (GenX). 
 
Tijdelijk handelingskader en de regionale bodemkwaliteitskaart 
Het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is op 8 juli 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het tijdelijk 
handelingskader schrijft voor dat vanaf 1 oktober 2019 partijen grond slechts gebruikt mogen worden als ze 
gekeurd zijn op het gehalte aan PFAS. Alle milieuhygiënische verklaringen zoals partijkeuringen moeten 
analyses op PFAS bevatten. De stofgroep PFAS is niet opgenomen in de Regionale bodemkwaliteitskaart 
Twente. Deze regionale kaart is eerder dit jaar samen met de Nota bodembeheer regio Twente 
‘Twentsbeleid veur oale groond 2.0’, door u en de overige gemeenteraden in Twente en het algemeen 
bestuur van het waterschap Vechtstromen vastgesteld. Met de bodemkwaliteitskaart, waarin de kwaliteit van 

 



de grond in de regio zichtbaar is gemaakt, proberen de we hergebruik van grond zoveel mogelijk te 
stimuleren. De PFAS-problematiek maakt dit nu lastiger of onmogelijk. Het leidt tot extra grondkeuring, 
stagnerende projecten en oplopende kosten. 
 
Memo tijdelijke maatregelen PFAS Twentse gemeenten en waterschap 
Medio september is met de Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen, Omgevingsdienst Twente en 
provincie Overijssel de PFAS-problematiek ambtelijk besproken. Er is een memo met een stappenplan 
opgesteld om te komen tot een aanpassing van de regionale bodemkwaliteitskaart en het regionale beleid, 
de nota bodembeheer. De door te lopen stappen moeten zorgvuldig gebeuren en vergen enige tijd. We 
verwachten dat wij u in het tweede kwartaal van 2020 een voortel tot vaststelling van de aangepaste 
bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer kunnen voorleggen. Omdat in nagenoeg alle partijen grond 
PFAS (PFOA en PFOS) wordt gemeten zijn ook afspraken gemaakt om nu voor de korte termijn maatregelen 
te nemen die voorkomen dat het grondverzet in Twente stagneert. Deze maatregelen zijn aangegeven in de 
bijgevoegde memo. De belangrijkste maatregel is de afspraak dat wij regionaal voor de gebruiksfunctie 
landbouw en natuur (veelal buitengebied) afwijken van de landelijke norm. Voor deze functies hebben we de 
norm voor de stoffen PFOA en PFOS iets verhoogd. Het tijdelijke handelingskader van het ministerie biedt 
deze mogelijkheid. Voor de overige functies (wonen en industrie) en voor het toepassen onder 
grondwaterniveau volgen we het tijdelijk handelingskader van het ministerie. 
 
GGD advies 
De ambtelijke werkgroep heeft de verhoogde normen voor PFOA en PFOS en de onderbouwing daarvan 
besproken met de GGD (adviseur milieu en gezondheid). De GGD geeft aan dat voor deze verhoogde 
normen vanuit het oogpunt van de humane gezondheid geen enkele belemmering aanwezig is om de 
voorgestelde werkwijze te gaan hanteren. 
  
Met deze tijdelijke regionale maatregelen naar aanleiding van het tijdelijk handelingskader van het ministerie 
van I&W hopen wij de stagnatie in de grondverzetsmarkt te verminderen en daarmee de voortgang in 
bouwprojecten te verbeteren. In het tweede kwartaal van 2020 kunt u van ons een voorstel verwachten tot 
aanpassing van de Regionale bodemkwaliteitskaart Twente en de Nota bodembeheer regio Twente. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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J.G.J. Joosten 


