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Geachte mevrouw Hartlief, beste Ingrid,

In uw brief van 5 november 2019 heeft u namens D66 Veldhoven vragen gesteld over 
het onderzoeken en vaststellen van normeringen ten aanzien van PFAS. Dit naar 
aanleiding van de oproep aan gemeenten om met de PFAS problematiek aan de slag 
te gaan en de voortvarendheid waarmee de gemeente Helmond dit heeft opgepakt. 
D66 Veldhoven vraagt het college wat er tot nu toe met de problematiek van PFAS 
gedaan is, wat het college op korte termijn gaat doen met het onderzoeken en 
vaststellen van normeringen rondom PFAS en of we de acties die Helmond al heeft 
uitgezet ook kunnen toepassen in Veldhoven.

1. Wat is er met de problematiek van PFAS gedaan tot nu toe?
De Omgevingsdienst heeft meteen actie ondernomen op dit onderwerp toen landelijk 
duidelijk werd wat de impact van de PFAS problematiek is. Samen met de andere 
Brabantse Omgevingsdiensten zijn alle gemeenten benaderd, met uitzondering van 
gemeenten die al bezig waren met dit onderwerp (zoals Helmond), om een 
gezamenlijk PFAS bodemonderzoek uit te laten voeren. Het doel van dit onderzoek is 
om op korte termijn de Brabant brede achtergrondwaarde PFAS in de bodem te 
bepalen en vast te laten stellen teneinde grondverzet en transport te faciliteren.

De resultaten van dit bodemonderzoek zijn onlangs gerapporteerd en naar aanleiding 
hiervan is er op 28 november jl. een "Handreiking toepassing PFAS houdende grond 
en baggerspecie Noord Brabant" beschikbaar gekomen met daarin de nieuwe Brabant 
brede verruimde achtergrondwaarden voor PFAS stoffen.

Uit het rapport blijkt dat de bodem in Veldhoven op een locatie is onderzocht (nabij de 
Dommel). Hieruit bleek dat op basis van de huidige inzichten er geen sprake is van 
(gezondheids)risico's PFAS in de bodem voor burgers en bedrijven.

Op 29 november heeft het Rijk zelf landelijk verruimde (voorlopige) 
achtergrondwaarden voor PFAS stoffen vastgesteld, die per onmiddellijk in werking 
zijn getreden. Hierdoor zijn de meeste belemmeringen voor de bodemsector 
opgeheven en kan grondverzet weer op gang komen.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Op 3 december jl. is een aangepaste Handreiking beschikbaar gekomen, waarin ook 
de nieuwe Rijksnormen voor PFAS stoffen zijn verwerkt. In deze Handreiking wordt 
geadviseerd om lokaal voor de verschillende PFAS stoffen de minst strenge 
(voorlopige) norm te laten vaststellen (Rijksnorm of Brabantbrede norm), want het 
Rijksbeleid staat dit toe.

Op dit moment is een collegevoorstel in voorbereiding om op korte termijn de 
aangepaste Handreiking door het college te laten vaststellen en, conform advies van 
de Omgevingsdiensten, de minst strenge voorlopige normen voor de verschillende 
PFAS stoffen ook lokaal te laten vaststellen door de colleges.

Medio 2020 worden de definitieve landelijke normen voor PFAS stoffen in de bodem 
verwacht. Het RIVM is op dit moment immers nog bezig om de gezondheidsrisico's 
voor de voornaamste PFAS stoffen in beeld te brengen. Ook zullen in de komende 
periode de resultaten van (PFAS) bodemonderzoeken worden verzameld, benodigd 
voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart van onze gemeente voor 1 oktober 
2020.

2. Wat gaat het college op korte termijn doen met het onderzoeken en vaststellen 
van normeringen rondom PFAS?
Zie onder 1.

3. Wat hebben we aan de acties die Helmond al heeft uitgezet? En kunnen we 
deze ook toepassen in Veldhoven?
In Helmond speelde indertijd een PFAS calamiteit. PFAS verontreinigingen in het 
oppervlaktewater werden herleid naar een Helmonds bedrijf dat PFAS stoffen toepaste 
in de productie. Naar aanleiding hiervan is de bodem in de gemeente Helmond al 
eerder uitgebreid onderzocht op de aanwezigheid van PFAS stoffen en kon Helmond 
hierdoor eerder lokaal een PFAS achtergrondwaarde in de bodem bepalen en het 
bodembeleid en de kwaliteitskaart hierop aanpassen.

Uit het antwoord op vraag 1 kan worden afgeleid dat het niet zinvol is om nog extra 
actie/onderzoek in onze gemeente uit te voeren.

We gaan ervan uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Erik de Ruiter 
secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester

2 7 2



veldhoven

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


