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Onderwerp: Beleidsregels PFAS Helmond 2019

Geachte leden van de gemeenteraad,

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig geïnformeerd over het PFAS-dossier, voor het laatst op 20
augustus (raadsinformatiebrief 110). Wij hebben toen aangekondigd een lokaal toetsingskader voor sanering
en grondverzet van PFAS-houdende bodem te zullen maken.
Inmiddels hebben wij een bodemkwaliteitskaart en beleidsregels voor PFAS vastgesteld
Dit hebben wij gedaan op basis van onze wettelijke bevoegdheden. In de beleidsregels staat op welke
manier we omgaan met grondverzet en sanering van PFAS-houdende grond in Helmond. De bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de concentraties PFAS in de bodem.
Met dit lokale beleid worden belemmeringen door PFAS in de bodem voor een deel weggenomen
Door het gebrek aan landelijke regelgeving voor PFAS (zoals GenX) in de bodem en de onduidelijkheid die
dat oplevert bij grondverzetbedrijven, dreigt er stagnatie bij projecten. De bodemkwaliteitskaart (gemeenteblad 2019-234861) zorgt dat er bij grondverzet minder vaak aanvullend en kostbaar bodemonderzoek naar
PFAS nodig is. De beleidsregels zorgen dat PFAS-houdende grond in veel gevallen binnen Helmond wél op
een milieuhygiënisch verantwoorde manier kan worden toegepast. Helmond is hiermee een van de eerste
gemeentes met een actueel lokaal toetsingskader voor PFAS.
We informeren inwoners en bedrijven via onze website
Meer informatie over de beleidsregels staat in de toelichting die tegelijk met de beleidsregel in het
gemeenteblad wordt gepubliceerd. Op onze site www.helmond.nl/pfas wordt verwezen naar het lokale beleid
en wordt specifieke informatie voor inwoners en professionals rondom dit thema gedeeld. Ook zijn onze
eigen specialisten goed bereikbaar voor specifieke vragen.
PFAS blijft in onze aandacht
Inmiddels is het in heel Nederland verplicht om PFAS bij elk bodemonderzoek mee te nemen. Dat levert veel
nieuwe gegevens op die door de decentrale overheden worden gedeeld met het RIVM en het Rijk. Met die
gegevens evalueren wij de effectiviteit van onze nieuwe regels. Ons lokale beleid en het nog door het Rijk op
te stellen generieke landelijke beleid kunnen naast elkaar bestaan, maar indien nodig stellen we de regels
bij. Als er landelijke regelgeving en normen worden vastgesteld, dan zal het college bovendien onderzoeken
of dat aanleiding geeft tot het aanpassen van de Nota bodembeheer Helmond 2017-2027 door uw
gemeenteraad.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Helmond
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel
de burgemeester

mr. drs. A.P.M. ter Voert
de secretaris

