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Betreft: Bodemkwaliteitskaart PFAS 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Inleiding 
De afgelopen jaren leidde het in de bodem van land en water aantreffen van PFAS tot problemen bij 
hergebruik van partijen grond en bagger. Zo is een groot gebied verontreinigd geraakt door de uitstoot 
van PFAS door de fabriek van Dupont-Chemours in Dordrecht. 
 
 
In de zomer van 2020 is in onze gemeente onderzoek uitgevoerd voor een Bodemkwaliteitskaart 
PFAS als aanvulling op de bestaande Bodemkwaliteitskaart Albrandswaard. De onderzoeksresultaten 
wijzen uit dat Albrandswaard wat betreft PFAS in de bodem kan worden gezien als één zone. Het 
gehalte aan PFAS stoffen in de bodem is (binnen een bepaalde bandbreedte) min of meer gelijk te 
noemen. Dat betekent dat hergebruik van vrijkomende grond binnen de gemeentegrenzen zonder 
risico's en binnen de regels van het Tijdelijk handelingskader mogelijk is. 
 
 
Bodemkwaliteitskaart PFAS in concept vastgesteld 
Als college van burgemeester en wethouders hebben wij de Bodemkwaliteitskaart PFAS in concept 
vastgesteld. Ingevolge art 3.4 Awb dient dit conceptbesluit voor een periode van 6 weken ter inzage te 
worden gelegd. Hierna wordt de Bodemkwaliteitskaart voor definitieve vaststelling aan u voorgelegd. 
 
 
De Bodemkwaliteitskaarten PFAS van Barendrecht en Ridderkerk worden erkend 
Naast het vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart PFAS als bewijsmiddel stelt het college voor om de 
Bodemkwaliteitskaarten PFAS van de gemeente Barendrecht en Ridderkerk te erkennen als 
bewijsmiddel voor hergebruik van PFAS- houdende grond. Dit omdat de gemeten waarden in deze 
gemeenten vergelijkbaar zijn met die in Albrandswaard.  
 
 
Voor meer informatie over de Bodemkwaliteitskaart en het erkennen van kaarten van andere 
gemeenten verwijzen wij naar de notitie in bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 
Notitie bodemkwaliteitskaart Albrandswaard 
 
Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de adjunct-secretaris, de burgemeester, 

  
Marcel Schoonen drs. Jolanda de Witte 
 



Toelichting op de Bodemkwaliteitskaart PFAS – Gemeente Albrandswaard 
 
Wat doet een Bodemkwaliteitskaart 
De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de algemene bodemkwaliteit (de achtergrondkwaliteit) 
binnen een bepaald gebied (het beheergebied) met bodemkwaliteitszones is aangegeven.  
Binnen de zones is de gemiddelde kwaliteit vergelijkbaar, terwijl tussen de zones een duidelijk verschil 
in kwaliteit kan bestaan. 
 
Door de indeling in kwaliteitszones ontstaat de mogelijkheid tot het verplaatsen en hergebruiken van 
partijen grond. Grond mag op basis van de kwaliteit bijvoorbeeld wel van zone A naar zone B, maar 
niet van A naar C en ook niet van B naar A.  
 

 
Van meest naar minst schoon definiëren we de kwaliteitsklassen 

Achtergrondwaarde/Natuur >, Wonen > Industrie. 
Al deze klassen vallen onder licht verontreinigde grond. 

 
 
De kaart geldt voor locaties die niet historisch zijn belast door zogenaamde puntbronnen (bijv. 
fabriekslocaties of benzinestations). Deze locaties worden als ‘verdacht’ bestempeld. Zij geven door 
historische bedrijfsactiviteiten geen goed beeld van de achtergrondkwaliteit, omdat hier mogelijk 
bodemverontreiniging is ontstaan. 
 
Wanneer er geen sprake is van puntbronnen en mogelijk eerder uitgevoerd bodemonderzoek niet 
aangeeft dat de achtergrondkwaliteit slechter is kan de bodemkwaliteitskaart worden ingezet als 
bewijsmiddel voor het hergebruik van een partij grond. In de praktijk zal dit kostenbesparend werken 
omdat er in die situatie geen partijkeuring hoeft te worden uitgevoerd. 
 
Bodemkwaliteitskaart PFAS Albrandswaard 
Voor de nieuwe stofgroep PFAS is recent een bodemkwaliteitskaart PFAS opgesteld. De 
bodemkwaliteitskaart PFAS van Albrandswaard laat zien dat de gemeente (het beheergebied) kan 
worden gezien als één zone omdat het gehalte aan PFAS-stoffen overal vergelijkbaar is en past 
binnen de regels van het door het Rijk vastgestelde 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van 
PFAS-houdende grond en baggerspecie’ (geactualiseerde versie van 2 juli 2020).  
 
Het Tijdelijk Handelingskader biedt ruimere mogelijkheden voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond. Grond uit Albrandswaard die PFAS-houdend is kan dus overal binnen de gemeente worden 
hergebruikt. Het begrip puntbron heeft hier geen invloed op aangezien het gehalte aan PFAS in de 
grond is ontstaan vanuit atmosferische depositie, het uitregenen van PFAS-verbindingen vanuit de 
lucht. 
 
Erkenning Bodemkwaliteitskaarten 
Het erkennen / accepteren van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten wordt gezien als een 
vorm van gebiedsspecifiek beleid. Het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid is een besluit van de 
gemeenteraad. 
Als gemeenten elkaars bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor het hergebruik van een partij grond 
willen gebruiken (dat wil zeggen: grond van elkaars grondgebied willen accepteren) dan moeten, 
vanuit de Regeling bodemkwaliteit, de ontgravingslocatie en de toepassingslocatie in hetzelfde 
beheergebied liggen. Dit houdt dus in dat de gemeente aan de gemeenteraad moet voorstellen om, 
met toepassing van gebiedsspecifiek beleid, een beheergebied aan te wijzen wat die twee of 
meerdere gemeenten omvat. 
 
Met het erkennen van de Bodemkwaliteitskaarten PFAS van Barendrecht en Ridderkerk ontstaat er 
voor PFAS-houdende grond één beheergebied dat de drie gemeenten omspant. Hierdoor is 
hergebruik van PFAS-houdende grond op basis van de Bodemkwaliteitskaart PFAS toegestaan. 
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