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1. De Bodemkwaliteitskaart PFAS Albrandswaard vast te stellen 
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Raadsvoorstel
Inleiding
In de collegevergadering van 12 oktober 2021 is de Bodemkwaliteitskaart PFAS Albrandswaard in 
concept vastgesteld. 
Door middel van een raadsinfomatiebrief (234082, 12-10-2021) bent u hiervan op de hoogte gesteld 
en is het proces van besluitvorming verder toegelicht in een notitie.
Aansluitend hierop heeft de bodemkwaliteitskaart voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. 
Gedurende deze inzagetermijn zijn door belanghebbenden geen zienswijzen ingediend. Hierdoor blijft 
de Bodemkwaliteitskaart PFAS Albrandswaard ongewijzigd en kan deze door de gemeenteraad 
worden vastgesteld.

Beoogd effect
Het doel van de Bodemkwaliteitskaart PFAS is om zoveel mogelijk PFAS houdende grond en 
baggerspecie binnen de gemeente als grond te kunnen hergebruiken, zonder daarmee het duurzaam 
functioneel gebruik van de bodem te belemmeren.

Argumenten
1.1 Het vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart PFAS is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart PFAS wordt gezien als  gebiedsspecifiek (bodem)beleid. 
Dit dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Overleg gevoerd met
Marmos bodemmanagement, Provincie Zuid Holland, DCMR, Regiogemeenten, regieteam en 
portefeuillehouder.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
Niet van toepassing

Financiën
De Bodemkwaliteitskaart PFAS heeft geen financiële gevolgen. Wel kunnen besparingen worden 
gerealiseerd bij:
� onderzoekskosten voor toe te passen grond en baggerspecie;
� transport-, reinigings- en/of stortkosten van vrijkomende grond;
� aanschafkosten voor de toe te passen grond en primaire bouwstoffen (zand uit zandwinputten);
� uitstoot van uitlaatgassen en gebruik van energie (grond hoeft minder ver te worden 
getransporteerd, geen extra productie door grondverwerker).

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na vaststelling van de kaart zal dit bekend worden gemaakt via een publicatie in de Schakel.
De Bodemkwaliteitskaart PFAS Albrandswaard zal gepubliceerd worden op de website van DCMR en 
Bodemloket. 
Verder zullen interne (projecten en beheer) en externe partijen (DCMR, adviesbureaus en 
bodemintermediairs) die te maken hebben met grondverzet van het besluit op de hoogte worden 
gebracht. 

 

Bijlagen
1. BKK-PFAS-Albrandswaard-eindrapport-3nov2020.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
7 maart 2022

Zaaknummer:
234082

Onderwerp:
Bodemkwaliteitskaart PFAS 
Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 25 januari 2022,

gelet op 

Besluit bodemkwaliteit

BESLUIT:

1. De Bodemkwaliteitskaart PFAS Albrandswaard vast te stellen 


