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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over PFAS normen bodem en water

Geachte heer Knol,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 29 januari 2020, beantwoorden wij als volgt.

Uw inleiding;
PFAS is een grote groep door de mens geproduceerde stoffen die van nature niet in het mili-
eu thuishoren. Er is dan ook geen natuurlijke achtergrondconcentratie van deze stoffen voor
de bodem en het grondwater vast te stellen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat deze stof-
fen zeer persistent zijn, wat betekent dat deze stoffen niet of nauwelijks afbreken en door
cumulatie of opeenhoping in organismen schadelijk zijn voor mens, dier en milieu.

Vraag 1:
Erkent het college van GS dat PFAS schadelijk zijn voor mens, dier en milieu?

Antwoord vraag 1:
Ja

Vraag 2:
Bent u het met ons eens dat deze stoffen niet in onze milieu thuishoren?

Antwoord vraag 2:
Ja
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Vraag 3:
Is het college van mening dat de norm voor PFAS — overeenkomstig de oorspronkelijke
wens van de minister en het verdrag van Stockholm — niet groter dan de detectiegrens (0,1
mg/kg droge stof) zou moeten zijn?

Antwoord vraag 3:
Het is gebleken dat in vrijwel geheel Nederland het aanwezige gehalte hoger ligt dan de de-
tectiegrens. Daardoor kon de wens van 0,1 pg/kg.ds niet langer overeind worden gehouden
als toepassingsnorm voor onbelaste gebieden. Door het toepassen van de detectiegrens als
norm is het grondverzet binnen de GVVVV-sector vrijwel stil komen te liggen waardoor stagna-
tie van een groot scala aan werkzaamheden is opgetreden. De verruiming van de norm naar
0,8 pg/kg.ds is door het RIVM onderbouwd en vanuit milieuoptiek acceptabel geacht.
In beantwoording van deze vraag dient volledigheidshalve nog te worden opgemerkt dat de
waarde voor PFAS wordt uitdrukt in microgram per kg in plaats van milligram per kg. Dit is
waarschijnlijk abusievelijk door u opgenomen.

Vraag 4:
Kunt u onderschrijven dat het oprekken van de norm per 1 januari 2020 (van 0,1 mg/kg dro-
ge stof naar 0,8/0,9 mg/kg droge stof) nu al voldoende is opgerekt om de werkzaamheden in
de bouw weer op gang te brengen?

Antwoord vraag 4:
Op dit moment lijkt het oprekken van de norm voor toepassingen van grond op landbodems
voldoende en zijn de werkzaamheden weer op gang gekomen. Daar dient wel een voorbe-
houd in te worden gemaakt omdat gemeenten bevoegd gezag zijn voor het Besluit Bodem-
kwaliteit. De provincie heeft zicht op haar eigen projecten, maar geen cornpleet beeld van
het grondverzet binnen de gemeenten. Echter zijn er vanuit gemeenten geen signalen bin-
nengekomen dat er nog grote problemen zijn. Ook binnen de provinciale coordinatie voor
grond zijn deze signalen niet bekend.

Vraag 5:
Is het college bereid maatregelen te nemen om depositie en verspreiding van deze groep
stoffen in Friesland te beperken?

Antwoord vraag 5:
Ja.

Vraag 6:
Zoja, welke beleids- en uitvoeringsmaatregelen wil de provincie Friesland op dit gebied ne-
men?

Antwoord vraag 6:
Emissies naar lucht en water worden projectmatig in Noord-Nederland opgepakt, in het ka-
der van 'Immissies Zeer Zorgwekkend Stoffen (ZZS) Noord-Nederland'. Daarmee voldoet de
provincie aan de landelijke afspraak. Eind 2020 zal de inventarisatie in het kader ZZS zijn
afgerond. Het plan van aanpak is gestuurd aan Provinciale Staten op 7 mei 2019 (briefnr.
01660341). Op 17 december is aan u de voortgang gerapporteerd (briefnr. 01722426). De
aanpak van de problematiek rond de stoffengroep PFAS maakt hier integraal onderdeel van
uit.
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Vraag 7:
Is de bodemkwaliteitskaart voor Friesland voor deze stoffen inmiddels gebiedsdekkend?

Antwoord vraag 7:
De Bodemkwaliteitskaart specifiek voor PFAS (BKK) is 30 januari 2020 definitief opgeleverd
door lngenieursbureau Antea. Deze BKK moet nog worden vastgesteld door het colleges
van B&W binnen alle Friese gemeenten. Daardoor zijn ze op dit moment nog niet bruikbaar.

Vraag 8:
In welke gebieden is er momenteel sprake van een (niet natuurlijke) achtergrondconcentratie
boven de door de minister geadviseerd achtergrondconcentratie van 0,8/09 mg per kg droge
stof

Antwoord vraag 8:
Er is geen sprake van een verhoogde achtergrondwaarde van boven de 0,8/0,9 pg/kg.ds.,
aangezien onderzoek in de provincie Fryslan heeft uitgewezen dat de achtergrondwaarden
voldoen aan de landelijke norm. De bronanalyse naar verdachte activiteiten die door het mi-
nisterie wordt uitgevoerd zal duidelijk moeten maken welke bedrijfsmatige activiteiten inzake
PFAS op locatieniveau als verdacht kunnen worden aangemerkt. Het is nog niet bekend
wanneer deze analyse gereed is en wat dit betekent voor Fryslan.

Vraag 9:
Bestaat er inzicht welke grondstromen momenteel in het gedrang komen en of dit de voort-
gang van werken emstig belemmerd?

Antwoord vraag 9:
Dit is voor provinciale projecten inzichtelijk gemaakt en het is gebleken dat voornamelijk de
voortgang van bagger- en meer beperkte mate oeverwerken in het gedrang komt.

Vraag 10:
Kunt u een overzicht geven van de normen die de andere provincies momenteel hanteren?

Antwoord vraag 10:
De provincie is geen bevoegd gezag in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en heeft
daardoor geen algemeen overzicht van de normen buiten de provincie Fryslan.

Vraag 11:
Kunt u aangeven wat de consequenties zijn als Friesland een hogere norm hanteert dan
andere provincies en kunt u aangeven of het al dan niet aannemelijk is dat als in Friesland
hogere normen dan in omliggende provincies wordt gehanteerd er ongewenste grondstro-
men naar Friesland komen?

Antwoord vraag 11:
lndien de gemeenten in Fryslan hogere normen zouden hanteren dan gemeenten in andere
provincies zou aan de grenzen van provincie een beperkte mate van import van grond kun-
nen plaatsvinden.
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Vraag 12:
Kunt u aangeven welke organisaties en bedrijven pie/ten voor hogere normen ten aanzien
van PFAS en welke argumenten daarbij gehanteerd worden?

Antwoord vraag 12:
De branche binnen de GVVVV sector heeft in zijn algemeenheid belang bij een hogere norm
omdat dit de afzet en logistiek zou kunnen vereenvoudigen en dus economisch rendement
kan opleveren. Op dit moment geldt dit belang voornamelijk bij de baggeraars. Hierover is
echter van uit organisaties/bedrijven niet actief gepleit richting provincie.

Hoogachtend,

GedeputHrde Staten van Fryslan,

. . . . .

MBA MCM, secretaris

rcT17voorzitter
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