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Onderwerp: Nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS

Geachte leden van de gemeenteraad,
Bij het bedrijf Custom Powders is in het verleden gewerkt met de PFAS-stoffen GenX en PFOA. Zoals u
weet doen wij gefaseerd onderzoek naar de gevolgen daarvan. De veiligheid van onze inwoners staat hierbij
voorop. Over het gedrag van PFAS in het leefmilieu en de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu
is nog niet alles bekend, maar er komt steeds weer nieuwe kennis beschikbaar. Eind 2020 heeft de
Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) haar laatste inzichten gepubliceerd over de risico's van
enkele PFAS-stoffen in voedsel. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stuurde daarover
vandaag een brief1 naar de Tweede Kamer. In deze raadsinformatiebrief leest u meer over deze nieuwe
inzichten en wat dat betekent voor de situatie in Helmond.
Uit een Europese studie blijkt dat PFAS schadelijker is dan werd gedacht
Volgens de EFSA tonen nieuwe wetenschappelijke inzichten aan dat je gedurende je leven met minder
PFAS in aanraking zou moeten komen dan tot nu toe gedacht werd. Eenvoudig gezegd: PFAS-stoffen zijn
schadelijker voor de gezondheid dan tot nu toe bekend was.
Mogelijk heeft dat gevolgen voor Nederlandse regels (normen) over PFAS in het milieu
Bijvoorbeeld de normen voor de kwaliteit van de bodem zijn mede gebaseerd op de maximaal toelaatbare
blootstelling van mensen aan PFAS. Of en hoeveel die normen dan strenger moeten worden, wordt op dit
moment in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door het RIVM onderzocht.
Dat kan ook gevolgen hebben voor Helmond
Het RIVM heeft eerder geadviseerd over de risico’s van PFAS in het zwemwater van Berkendonk en in
voedingsgewassen op een moestuincomplex in de buurt van de bronlocatie. Het advies was dat er veilig
gezwommen kan worden en dat groenten uit de moestuin veilig gegeten kunnen worden. Ook onze lokale
PFAS-normen voor grond en grondwater zijn gebaseerd op eerdere adviezen van het RIVM. Het is dus
mogelijk dat RIVM die adviezen op termijn aanpast en wij ons beleid moeten bijstellen.
De EFSA studie betekent niet dat mensen nu direct iets moeten doen of laten
De nieuwe EFSA-studie leidt niet direct tot aanpassing van de adviezen van het RIVM. Mogelijke effecten
van PFAS treden op na langdurige blootstelling. Bovendien geldt de EFSA-studie voor een groep van 4
PFAS-stoffen en niet voor GenX. Het Rijk laat daarom eerst door het RIVM vaststellen of mensen in
Nederland te veel PFAS binnenkrijgen. Het RIVM meent dat het verantwoord is deze tijd te nemen.

1

Brief staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan Tweede Kamer : PFAS: advies over EFSA
opinie en reactie op moties (kenmerk IENW/BSK-2021/11272, 18-01-2021).
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2021D02141&id=2021Z00864

Het college van B&W zal het PFAS-beleid evalueren zodra dat mogelijk is
Het RIVM komt naar verwachting binnen drie tot zes maanden met geactualiseerde adviezen over de
blootstelling aan PFAS. Ook wordt in die periode door RIVM onderzocht of er gerichte maatregelen nodig
zijn (en welke) om de blootstelling aan PFAS te verminderen. Hierbij wordt ook gekeken naar PFASblootstelling door het eten van groenten uit moestuinen. Als dit aanleiding geeft om de adviezen over het
eten van groenten uit de moestuin aan te passen, zal het RIVM dat doen. Op basis van het RIVM-advies
over de vertaling van de EFSA-inzichten naar de Nederlandse normen, zal ons college tevens nagaan of dat
gevolgen heeft voor het lokale PFAS-beleid. Het college heeft bij het Rijk aangedrongen op spoedig
vervolgonderzoek, hierover zijn en blijven wij in nauw contact met RIVM en GGD.
Nadere informatie
De informatie van de rijksoverheid over het actualiseren van de PFAS-normen is bijgevoegd en een link naar
de Q&A van het RIVM vindt u op onze website www.helmond.nl/pfas. Daarin vindt u ook informatie over wat
de overheid nu al doet om mens en milieu te beschermen tegen PFAS.

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

H.J. de Ruiter
secretaris

