
 

 

Informatienota 
Datum : 17 december 2020 

Registratienummer : 99438 

   IN/160 

Portefeuillehouder : Annet IJff 

Bijlage(n) : -  

Onderwerp : Stand van zaken integratie PFAS in Nota Bodembeheer 

 

 

Onderwerp  

Stand van zaken integratie PFAS in Nota Bodembeheer.  

 

Kennisnemen van 

De gewijzigde aanpak integratie PFAS in Nota Bodembeheer. 

 

Inleiding 

Op 31 maart jl. heeft u de Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Tegelijkertijd heeft 

u het college gemandateerd om het nog op te stellen PFAS beleid te integreren in deze nieuwe Nota. 

Het onderzoek voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS is eind oktober jl. afgerond. 

Op basis hiervan is gebiedsspecifiek beleid opgesteld voor het hergebruik van PFAS-houdende grond 

en baggerspecie. Recent is de integratie van dit gebiedsspecifieke beleid in de Nota Bodembeheer 

afgerond. In december a.s. komt de aangevulde Nota Bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart 

voor PFAS beschikbaar voor vaststelling door de gemeente. 

 

Kernboodschap  

De impact van het PFAS beleid op het reeds vastgestelde Nota Bodembeheer (d.d. 31 maart 2020) is 

groter dan eerder voorzien. Hierdoor is het niet langer wenselijk dat het college gebruik maakt van 

haar mandaat om zelfstandig het “geïntegreerd gebiedsspecifieke PFAS beleid” in de Nota, vast te 

stellen. 

 

Consequenties 

De aangevulde Nota Bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor PFAS beleid wordt, na 

behandeling in het college, aan uw raad doorgestuurd voor definitieve besluitvorming. Dit voorstel kunt 

u verwachten in het eerste kwartaal 2021. Het streven is om in deze periode in alle raden van de 

regiogemeenten de Nota vast te stellen.  

 

Communicatie 

Als de Nota en kaart regio breed is vastgesteld, wordt ook de digitale bodemkwaliteitskaart in gebruik 

genomen. Dat is ook het moment waarop ODR burgers en bedrijven in de regio op verschillende 

manieren actief informeert over het regionale bodembeleid. Tegelijkertijd worden ook de verschillende 

interne disciplines van de gemeenten geïnformeerd. De wijze waarop deze communicatie plaats gaat 

vinden is afhankelijk van de coronasituatie op dat moment. Doordat de digitale bodemkwaliteitskaart 

ook reeds beschikbaar is, kan de interactie en kennisdeling op vele manieren plaatsvinden. 
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