Veelgestelde vragen en antwoorden handreiking grond waarin mogelijk PFOA
voorkomt

Waarom een tijdelijke handreiking?
Er moeten nog definitieve regels komen voor het verplaatsen van grond met PFOA. De komende
maanden vinden metingen en onderzoeken plaats. Daarna maken de gemeenten in samenwerking
met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en andere instanties definitieve regels. Zij verwachten
deze komend voorjaar te kunnen vaststellen.
Kan ik doorgaan met bouwen?
Door middel van de tijdelijke handreiking is duidelijk waaraan (bouw)projecten in de tijd tot de
definitieve regels er zijn moeten voldoen waar het grondverzet betreft. Zo kunnen deze projecten toch
doorgang vinden.
Wat is de contour?
Tot dusver is een beperkt aantal metingen in de omgeving van de vermoedelijke bron (Chemours in
Dordrecht) gedaan. Direct rond de fabriek, maar ook verder weg zijn lage gehalten PFOA in de bodem
aangetroffen. Op basis hiervan is een voorlopige contour (grens) geschetst waar mogelijk PFOA in
grond en grondwater zit. Het gaat om de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Molenwaard,
Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden,
Binnenmaas, Krimpenerwaard, Ridderkerk, Werkendam en Drimmelen.
Wie worden er allemaal geïnformeerd?
De betrokken gemeenten worden uiteraard geïnformeerd. Adviesbureaus, aannemers,
projectontwikkelaars en grondbanken in de regio zijn geïnformeerd, maar het is niet uit te sluiten dat er
daarbij een bedrijf over het hoofd is gezien
Wat moet ik doen als ik grond afgraaf?
Grond die bij werkzaamheden binnen de contour vrijkomt, moet worden onderzocht op PFOA. Als die
stof er daadwerkelijk in zit, mag de grond voorlopig alleen worden gebruikt of opgeslagen volgens de
afspraken in de handreiking. Hergebruik elders is niet toegestaan. Tijdelijke opslag elders met onderen bovenisolatie is wel mogelijk. Die isolatie voorkomt dat PFOA en/of GenX uitspoelt naar schone(re)
grond.
Geldt de aanpak uit de handreiking ook voor particulieren?
Wie een bouwvergunning aanvraagt in één van de gemeenten waar PFOA-vervuiling mogelijk
voorkomt, krijgt automatisch met de aanpak uit de tijdelijke handreiking te maken. Dit geldt ook voor
particulieren.
Voor particulieren die grond zonder tussenkomst van een bedrijf topassen gelden de onderzoeks en
meldingsplicht uit het Besluit bodemkwaliteit niet. De zogenaamde zorgplicht, die regelt dat het niet is
toegestaan de bodem te verontreinigen, of sterker te verontreinigen geldt echter wel. Voor het
verplaatsen van grond in de eigen tuin, ook als er PFOA in is vastgesteld, zijn er geen
belemmeringen.
Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?
De verontreiniging met PFOA in bodem betekent niet dat de grond een risico vormt voor de
volksgezondheid. De tot dusver aangetroffen waarden liggen allemaal ruim onder de dit jaar
opgestelde risicogrenswaarden voor wonen met (moes)tuin.
Hoe zit het met hergebruiksnormen versus risicogrenswaarden?
Hergebruiksnormen zijn iets anders dan risicogrenswaarden. Het toepassen van hergebruiksnormen
voorkomt dat schone(re) grond vervuild raakt door er verontreinigde grond op aan te brengen.
Risicogrenswaarden bepalen tot welke hoogte bodem veilig gebruikt kan worden, uitgesplitst naar het
type gebruik en bijbehorende blootstellingsroutes. Zo houdt de risicogrenswaarde 'wonen met
moestuin' rekening met 100% groenteconsumptie en 50% aardappelconsumptie uit eigen tuin.

Hoe zit het met GenX?
Sinds 2013 stoot Chemours GenX-stoffen uit, de vervanger van PFOA. Ook GenX-stoffen worden in
zeer lichte gehalten aangetroffen in grond en grondwater in de omgeving van Chemours. Deze
gehalten liggen veel lager dan die bij PFOA. GenX-stoffen worden, anders dan PFOA, nog steeds
uitgestoten. Dit maakt binnen de verwachte looptijd van de handreiking niet uit voor de
hergebruiksmogelijkheden.
Wie betaalt de kosten?
PFOA en GenX zijn bodemverontreinigingen, net als bijvoorbeeld zware metalen. Voor verontreinigde
grond geldt, dat de meerkosten ten opzichte van schone grond voor onderzoek en hergebruik een
zaak zijn voor de eigenaar/ontdoener.
Meer informatie
Voor nadere vragen over de handreiking zijn bodemspecialisten beschikbaar via het telefoonnummer
van OZHZ (078-7708585). Coördinator bij OZHZ is Ruud Hakkeling.

