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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer PFAS haldende grCin

Achte hear Knol,

Jo skriftlike fragen op gran fan '<est 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 22 oktober
2019, beantwurdzje wy as neikomt.

Jo ynlieding:
Op 8 july hat de Steatssekretaris in tydlik hannelingskader ynfierd foar it braken fan gran en
baggelslib mei gemikalien ut de PFAS-stoffengroep deryn. Fan dizze stoffen is bekend dat
se mobyl en net-Ofbrekber binne en fan ferskillende stoffen witte wy dat se al by lege
konsintraasjes fruchtberheids-steuringen en kanker feroarsaakje kinne. De Nordic Council
besiferet de skea foar de sanens fan minsken yn Europa troch dizze stoffen op mear as 50
miljard eurojierliks.
Omdat der foarhinne gjin drompelwearde foar PFAS feststeld wie, jilde neffens de wet it
foarsoarchsbegjinsel. Dat betsjutte dat gjin gran ferfierd wurde mocht as dat liede soe ta in
fermindering fan de kwaliteit fan de boa/em. Om dochs ferfier mooglik te meitsjen hat de
Steatssekretaris in tydlik hannelingskader ynfierd mei nije lanlike noarmen. Oant 1 oktober
koene de bedriuwen de alde partijen gran dy't earder andersocht wiene sander analyze op
PFAS noch ferwurkje.
It docht bliken dat de gran dy't andersocht wurdt yn 80% fan de andersiken boppe de lege
noarm fan 0,1 ,ug/kgds sit (dy't U. o. foar gebrak Under wetter of yn drinkwetterbeskermings-
gebieten jildt).
Omdat der in hiel soad anwissigens is oer it braken, stoarten of skjinmeitsjen stiet de sektor
no stil. Ofnimmers binne benaud wurden om mei fersmoarge grCin sitten te bliuwen en
neffens belangegroepen jouwe guon gemeenten Oberhaupt gjin tastimming mear om gran te
braken mei mear as 0,1 pg/kgds PFAS deryn.
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De desintrale oerheden havvwe it foech om lokaal of te wiken, foar safier der gjin risiko foar
minsken is en de kwaliteit fan de boa/em net minder wurdt. Derfoar binne mjittingen nedich
fan de besteande situaasje. Op basis fan dy utgongspunten kinne desintrale oerheden kieze
foar in oare noarm.

Ferwizings:
• Keamerbrief fan de Steatssekretaris fan Ynfrastruktuer en Wettersteat, 'Stand van zaken
tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie',
kenmerk IENW/BSK-2019/218085, 9 oktober 2019.
• Keamerbrief fan de Steatssekretaris fan Ynfrastruktuer en Wettersteat, Tijdelijk
handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie', mei by/age,
Tweede Kamer, vergaderjaar 2018/2019, 28089, Nr. 146, 8 juli 2019.
• Nordic Council of Ministers, 'A socioeconomic analysis of environmental and health impacts
linked to exposure to PFAS', 17 maart 2019.

Fraach 1:
Hawwe Deputearre Steaten sicht op it oantal grOn-wei- en wetterbou-bedriuwen (ynkl.
baggelders) yn Fryslan dy't no yn de problemen binne troch dizze maatregels en it oantal
Fryske bouprojekten dat troch de PFAS-krisis stagnearret?

Antwurd fraach 1:
Foar Fryslan kin mei namme de tapassings noarm yn de funksje klasse lanbou/natoer in
gefolch hawwe foar provinsjale projekten. De meast projekten falle hjir Cinder. Troch de
stringe noarm (0,1 ug/kg) foar PFAS bestiet de kans dat foarhinne skjinne grun net mear
tapast wurde kin yn 0.o. natoer projekten en offierd wurde moat as klasse wenjen dan wol
yndustry. Dit bringt logistike problemen te weech en sit liede ta in soad mear jild. Der is gjin
oersicht fan it tat bedriuwen dy't yn de problemen kaam binne. VVol is dudlik dat it fan ynfloed
is op in tat fan wurksumheden binnen dizze GVVVV bedriuwen. Mar it is net sa dat der neat
mear kin binnen it tydlik hannelingskader.
Frijkommende grim yn de projekten sets, kinne as foarbyld wol tapast wurde as de
Ontfangende boaiem foldocht oan de klasse noarm fan 3 ug/kg. Sjoch hjir Cinder in tabel Ot it
tydlik hannelingskader werby dit mear sichtber wurd.

Igrenswaarder.I.RIVJVI Samen.gevat en
ngswaarden tudeluk handelingskader

Risicogrenswaarden:

Landbouw/natuur

3 µg/kg

7 pg/kg

Wonen

18 pg/kg

89 µg/kg

1g/Kg

l iergebrulkswaarden tUdel i jk  handel ingskader :
Lancibuuwinatuar Wonen Industr ie

11=3M
110 pg/kg

1.100 pg/kg

960 p.g/kg

'AS

<0.1 pg/kg

<0.1 kg/kg

<0.1 pg/kg

<0.1 pg/kg

3 pg/kg

7 pg/kg

3 pg/kg

3 pg/kg

3 pg/kg

7 rig/kg

3 rig/kg

3 pg/kg
EXPERTISECENTRU

PFA

Fraach 2:
Wat docht DS sels om de GVVVV-sektor wer oan it wurk te krijen?
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Antwurd fraach 2:
It antwurd op dizze fraach wurd behannele by de reaksje op fraach 3 en 7. De
wurksumheden yn de sektor lizze lykwols net hielendal stil. Der binne noch projekten dy't mei
maatwurk dien wurde kinne. De grOnbanken kinne allinne hast gjin grCin akseptearje om't der
ondOdlikheid is oer it ofsetten fan gran yn e merk as gefolch fan it tydlik hannelingskader.
Bygelyks kin der noch wol wurke binnen de klasse wenjen en yndustry. De tapassings noarm
leit hjir heger, respektivelik 3 en 7 ug/kg.

Fraach 3:
Is DS mei gemeenten, wetterskip en de sektor yn petear oer hoe't it probleem sa gau
moo glik oplost wurde kin?

Antwurd fraach 3:
De gemeenten yn Fryslan hawvve FUMO it fersyk dien om regy te nimmen yn it PFAS
dossier en it foartou te nim men yn it meitsjen fan eftergrCin waarden yn Fryslan. De boaiem
kwaliteitskaarten fan de gemeenten kin hjirmei oan fold wurde. Der is opdracht jun oan in
yngenieursburo om dit Candersyk Ot te fieren. De utkomsten sille mei koarten (begjin
desimber) dOdlik wurde. Ek sille besteande Ondersiken dy't yn e merk sels al utfierd binne,
meinaam wurde. De FUMO wurket gear mei de provinsje werby de provinsje it undersyk yn it
foar finansiert en derneist bydraacht yn e kosten.

Fraach 4:
Binne der nije fergunningen nedich foar depots of stoarten der't mei PFAS-fersmoarge gran
tydlik opslein wurdt?

Antwurd fraach 4:
PFAS sil ynkoarten opnaam wurde yn de regeling boaiemkwaliteit yn it ramt fan it BeslOt
Boaiemkwaliteit. De fergunnings binne 0.0. rjochte op dit beslut. Ofhinklik fan it beslut fan
Minister Van Veldhoven oer it oanpassen fan de noarm sil besjoen wurde oft der yn
fergunnings ek saken oars moatte.

Fraach 5:
Hat DS weet fan ofnimmers of fergunningsferlieners dy't generyk allinne noch mar gran
tastean mei in konsintraasje fan minder dan 0,1 pg/kgds PFAS.

Antwurd fraach 5:
De measte grim banken nimme gjin grun oan dy't buten dizze konsintraasje falle. It giet dan
bygelyks om grun dy't frijkomt (it de klasse lanbou/natoer. VW hawwe gjin oersicht fan it
oantal.

Fraach 6:
Hat DS (yn de mande mei oare oerheden) al in mjitprogramma opset om in dekkend byld fan
It foarkommen fan PFAS yn boaiem en wetter yn Fryslan te krijen en om de
eftergranwearden fan PFAS te bepalen?

Antwurd fraach 6:
Sjoch hjirop it antwurd fan fraach 3
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Fraach 7:
Is DS yn petear mei gemeenten en wetterskip om, wer't dat kin, ta in gebietsspesifike oanpak
foar it gebrak fan gran te kommen?

Antwurd fraach 7:
De provinsje hat tegearre mei FUMO it foarnimmen naam om mei de gemeenten yn petear
te gean oer it belied dat opsteld wurde kin yn it ramt fan it BeslOt Bodemkwaliteit. Yn de
regeljouwing kin op grOn fan eftergrOn waarden gebiet spesifyk belied opsteld wurde. De
gemeenten hawwe hjir foar it foech. De provinsje nimt de regy en sil harren ynfloed brOke om
der foar te soargjen dat der yn e provinsje in unifoarm belied komme sil. Dit sil bydrage oan it
wer tidich losrinnen fan de projekten yn Os provinsje. It petear mei de gemeenten sil plak fine
op 25 novimber 2019.

Fraach 8:
Wurket DS mei oare part/en oan it feststellen fan de nije boaiemkwaliteitskaarten (mei
PFAS) en, 0/60 dat kin, hegere noarmen foar PFAS yn gran?

Antwurd fraach 8:
Sjoch hjirop it antwurd fan fraach 3.

Fraach 9:
Kin DS in tiidspaad sketse en oanjaan wannear't de sektor wer witte kin weroan se ta is?

Antwurd fraach 9:
De minister hat oanjun dat foar 1 desimber dudlikens weze sil oer it oanpassen fan de
noarm. De eftergrOn waarden yn Fryslan sille op dat stuit ek bekend weze.

Mei rju achtinge,

Deputear

R.E.

Steaten fan Fryslan,

afsitter

iemersma, MBA MOM, sekretaris
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