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Het college van B&W
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven
Veldhoven, 5 november 2019
Betreft: Art.42-vragen inzake onderzoek en vaststellen normeringen t.a.v. PFAS

Geacht college,
Afgelopen tijd is er veel om te doen geweest over de CO2, stikstof en PFAS. We
staan voor een bijna onmogelijke taak om op deze drie terreinen het goed te
doen voor mens en milieu.
We hebben wat dat aangaat serieuze problemen en om met de titel van het
eerste rapport stikstof van de heer Remkes te spreken: Niet alles kan. En deze
problemen vragen om een serieus antwoord.
In het kader van de PAS regeling, hebben we als Veldhoven proactief gezocht
naar oplossingen toen het zware vermoeden bestond dat de PAS-regeling nog
wel eens afgekeurd kon gaan worden door de Raad van State, op basis van een
Europees advies.
Geen stikstof maatregelen op de pof maar direct investeren in natuur om stikstof
het hoofd te bieden. Daar hebben we zelfs de landelijke kranten mee gehaald.
Maar nu de PFAS, materialen die niet door de natuur worden afgebroken en
ernstige gevolgen kan hebben voor mens en natuur. Gemeenten is opgeroepen
om hiermee aan de slag te gaan, onderzoeken te doen en normen te stellen.
Helmond is voortvarend hiermee aan de slag gegaan, hebben we in landelijke
bladen kunnen lezen.
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Vragen aan het college:
1. Wat is er met de problematiek van PFAS gedaan tot nu toe?
2. Wat gaat het college op korte termijn doen met het onderzoeken en
vaststellen van normeringen rondom PFAS?
3. Wat hebben we aan de acties die Helmond al heeft uitgezet? En kunnen we
deze ook toepassen in Veldhoven?
Hoewel snelheid is geboden, lijkt het ons ook goed om binnen de regio, niet 9
keer het wiel uit te vinden maar snel en accuraat te werk te gaan.
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
D66 Veldhoven
Ingrid Hartlief en Mariëlle Giesbertz

