
                   

   

 
Verslag van 1 oktober Mini-conferentie, praktisch omgaan met PFAS in Midden en West-
Brabant 
 
De Gemeente Breda heeft op 1 oktober 2019 samen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB), met ondersteuning van Tauw/Bodem+, een mini-conferentie georganiseerd om regionale 
stakeholders uit de sector bodem te informeren over de consequenties, risico’s en gevolgen van PFAS.  
Door de publicatie van het tijdelijke handelingskader PFAS (THP) heeft het ministerie de regie genomen in de 
aanpak van PFAS-en ander Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) ook behoort. Alhoewel het THP bedoeld is als 
structurele oplossing voor de vele knelpunten werd ook al snel duidelijk dat een aantal knelpunten niet direct 
worden opgelost. Geluiden uit de regio over vertraging en zelfs stagnatie in grondverzet en opslag 
mogelijkheden waren de aanleiding om kennispartijen, overheden en marktpartijen te verbinden. Gezamenlijk 
zijn zij op zoek gegaan naar oplossingen voor de belangrijkste vraagstukken en om draagvlak te creëren voor 
het omgaan met PFAS. 
 
Hotel Keyser te Breda bood deze middag onderdak aan ruim 150 mensen uit de bodemsector.  Tijdens de 
opening zijn de dagvoorzitter Barbet Hendriks en de wethouder Paul de Beer in gesprek geweest over de 
noodzaak van de bijeenkomst. De beperking van het grondverzet onder het THP is een probleem, er is geen 
panklare oplossing en er moet een balans worden gevonden tussen milieubescherming en economie. Daarbij 
gaf hij aan blij te zijn met de overweldigende opkomst. ‘Het laat zien dat partijen echt betrokken zijn en het 
onderwerp sterk leeft in de regio. De noodzaak om de knelpunten snel op te lossen is groot. Ik zal dit ook bij 
het ministerie onder de aandacht brengen.’   
 
De grootste groep deelnemers waren afkomstig van gemeenten, ingenieurs- en adviesbureaus en 
omgevingsdiensten, maar ook de aannemers, waterschappen en de provincie waren goed vertegenwoordigd.  
 
De presentatie van John van Tol (Tauw/Bodem+) over de hoofdlijnen, knelpunten en oplossingsrichtingen van 
grondverzet onder het THP werd goed ontvangen. Richard Welling van de OMWB vertelde in zijn presentatie 
hoe er gewerkt wordt in de regio namens 21 gemeenten uit de regio Midden- en West-Brabant aan een update 
van het beleid door het aanpassen van de regionale bodemkwaliteitskaart. Zij werken dit verder uit samen met 
de andere omgevingsdiensten uit Noord-Brabant om voor de gehele provincie één kaart te maken. Vanwege de 
complexiteit hiervan en de benodigde proceduretijd (gebiedsspecifiek beleid) zal de kaart op zijn vroegst KW2 
ingezet kunnen gaan worden. 
 
Na de informatieve presentaties zijn de deelnemers uit diverse disciplines verdeeld over tien subgroepen om 
het gesprek te kunnen voeren over de knelpunten en mogelijk oplossingen van omgaan met PFAS. Hierbij zijn 
diverse onderwerpen besproken die bij de PFAS problematiek horen. De groepen leverden onder de 
deskundige begeleiding van de tafelleiders bijzonder interessante, levendige en open discussies op. Hiervan zijn 
de belangrijkste conclusies, standpunten en verzoeken opgeschreven om later die middag te kunnen delen met 
de gehele groep.  
 
Opvallend was de constructieve houding van de vele deelnemers en het respect voor elkaars mening,  waarbij 
iedereen de noodzaak onderschreef om zo snel een oplossing te vinden voor het weer opgang brengen van de 
normale grondverzetstroom.  
 
De conclusies zijn direct verzameld en besproken in deel twee van de plenaire bijeenkomst. Barbet verzocht de 
deelnemers actief mee te doen via Mentimeter, zodat direct live op het scherm duidelijk werd wat de 
deelnemers als eerste nodig hebben om aan de slag te gaan met de PFAS houdende grondstromen: 

• Een onderzoek naar PFAS uitzetten; 

• (Regionaal) beleid in de regio / bodemkwaliteitskaart PFAS; 

• Meer informatie over PFAS; 

• Een locatie voor tijdelijke opslag van grond; 

• Het schrappen van de huidige normstelling PFAS. 
 
 



                   

   

 
De uitkomsten van de tafelgesprekken zijn daarna besproken. Een overweldigende hoeveelheid aan ideeën, 
verzoeken en vragen kwamen op het scherm tevoorschijn. Een kleine opsomming van de belangrijkste 
conclusies geven we hier alvast: 
  

• Integraal beleid ontbreekt en onderzoek naar PFAS duurt veel te lang; 

• Er moeten mogelijkheden binnen projecten of gebieden gecreëerd worden om grond te kunnen 
hergebruiken (bijvoorbeeld herontwerpen); 

• Het besef dat elke dag geld kost, daarom zal er snel naar een oplossing gezocht moeten worden, 
sommige bedrijven zijn ook bang voor een faillissement; 

• Op sommige plaatsen is het mogelijk om PFAS houdende grond her te gebruiken of te storten. Maar is 
het duurzaam om de grond daarheen te brengen als dit buiten de regio is?; 

• Regionaal beleid en regelgeving is belangrijk om te voorkomen dat elke gemeente zijn eigen normen 
stelt, hierin ligt mogelijk een rol voor de omgevingsdiensten; 

• De komst van het THP is slecht getimed en onvoldoende doordacht. Het leidt tot paniekreacties en het 
op slot zitten van de markt.  

• Oplossing voor tijdelijke opslag of toepassingsmogelijkheden zijn noodzakelijk om stagnatie in 
ontwikkeling te voorkomen; 

• Er is al veel informatie in de markt bekend door onderzoeken, zijn deze gegevens niet te gebruiken? 

• Waar gelden welke normen voor PFAS?; 

• En hoe om te gaan met (nieuwe) bouwstoffen? 

• Hoe wordt er omgegaan met het ‘nieuwe stofje’ dat een volgende keer opduikt? 

• Etc. 
 
Te veel om hier uitgebreid op in te gaan, zeker voldoende input om een vervolg aan deze middag te gaan 
geven. Enkele vragen zijn direct beantwoord door de aanwezige experts en ervaringsdeskundigen. Barbet sloot 
de middag af met een bedankje en een presentje voor de sprekers en bedankte de deelnemers nogmaals voor 
hun komst en nodigde hen uit om tijdens de borrel met elkaar na te praten. Daarbij bleef Mentimeter 24 uur 
‘open’, zodat men ook later bedachte vragen kon stellen. 
 
Er zijn 40 vragen/opmerkingen binnengekomen via Mentimeter. Deze vragen gaan voornamelijk over 
eventuele aanpassing van de normen, opslagmogelijkheden van grond en hoe de termijn overbrugt moet 
worden tot er definitieve normen worden vastgesteld. De OMWB, gemeente en experts van Tauw/Bodem+ 
zullen zich buigen over deze vraagstukken en met een reactie komen.   
 
We kijken terug op een zeer geslaagde middag met een geweldige opkomst en veel opgehaalde ideeën om op 
te gaan pakken en uit te werken. Dat deze middag niet het eindstation is, moge duidelijk zijn. Er is nog veel 
werk te verrichten voor ‘normaal’ grondverzet weer mogelijk is en elke dag dat dit niet mogelijk is, is te lang. 
Gezamenlijk zullen wij stappen ondernemen om waar mogelijk processen te versnellen. 
 
 
  
 


