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Duidelijkheid inzake met PFOA vervuilde grond Sliedrecht-Noord

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

In een bericht op sliedrecht24.nl 1 van 23 mei 2018 komt naar voren dat er eind mei 

2018 dagenlang met PFOA vervuilde grond is verplaatst van het Land van Matena in 

de gemeente Papendrecht via de Ouverture, Craijensteijn, Parallelweg, Sportlaan en 

N482 naar het land van grondeigenaar dhr. Jan Vink in Sliedrecht-Noord. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft in november 2017 een 

handreiking naar buiten gebracht met de titel “Handreiking toepassing van PFOA 

houdende grond Drechtsteden e.o.” 2

Op blz. 2 van de handreiking valt te lezen dat er voor de middelste zone geen 

meetwaarden beschikbaar zijn, vanwege de keuze van de zones en dat de 

daadwerkelijke omvang van de PFOA verontreiniging door middel van aanvullend 

bodemdepositieonderzoek moet worden bepaald, dat in het najaar van 2017 zal 

starten en minimaal 6 maanden gaat duren.

1. De gemeente Sliedrecht heeft taken inzake hergebruik van (vervuilde) grond 

gemandateerd aan OZHZ. Heeft OZHZ desondanks aan de gemeente Sliedrecht laten 

weten dat er grondtransporten zouden komen? Zo ja wanneer en wat was de exacte 

inhoud van de communicatie & zo nee, waarom niet?

Antwoord

Namens de gemeenten verzorgt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid het toezicht 

op en de handhaving van het op landbodem toepassen van partijen grond of 

baggerspecie. Dit is geen provinciale bevoegdheid. Op 4 mei 2018 heeft OZHZ een 

kopie van de instemmingsbrief naar de Gemeente Sliedrecht verzonden. 

                                                  
1

https://sliedrecht24.nl/transport-vervuilde-grond-gaat-onverminderd-door/
2
https://www.ozhz.nl/fileadmin/uploads/handreiking_omgaan_met_grond_met_PFOA_Drechtsteden_e.

o__DEF_.pdf
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Pagina 2/3 Kunt u aangeven of genoemde bodemdepositieonderzoek was afgerond toen het 

transport en storten van met PFOA vervuilde grond plaatsvond eind mei 2018 en wat 

de exacte uitkomsten waren? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord

OZHZ geeft aan dat alle bodemonderzoeken voorafgaand aan het transport volledig 

afgerond waren. De daarop gebaseerde gemeentelijke handreiking "Herziene 

handreiking toepassing van PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid" was eind mei 

nog niet afgerond. Voor het betreffende gebied waren echter voldoende 

analyseresultaten beschikbaar om vast te kunnen stellen dat de toepassing van de 

betreffende partij grond toegestaan kon worden.

De herziene handreiking is 13 juni 2018 vastgesteld door de betrokken gemeenten. 

De herziene handreiking is gepubliceerd op de website van OZHZ.

2. Is de met PFOA vervuilde grond op minder vervuilde grond gestort? Graag een 

gemotiveerd antwoord.

Antwoord

De gehalten aan PFOA in de gestorte grond zijn vergelijkbaar of lager (minder dan 10 

µg/kg) dan op de locatie waar de grond is toegepast.

3. In het genoemde bericht op sliedrecht24.nl zou ook een foto te zien zijn van een 

vrachtwagen die met PFOA vervuilde grond vervoert (onafgedekt) richting Sliedrecht 

en onderweg grond verliest.

Zijn er specifieke regels voor het vervoer van (met PFOA) vervuilde grond, zoals 

adequaat afdekken? Zo ja, is bij het vervoer van de betreffende grond voldaan aan 

deze regels? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord

Vrachtwagens met lading dienen te allen tijde, ongeacht de kwaliteit van de grond te 

zijn afgedicht. De politie heeft hierin een handhavende rol.

4. Kunt u aangeven wat het precieze belang is van de genoemde grondeigenaar in 

Sliedrecht-Noord om met PFOA vervuilde grond te laten storten op zijn land? Graag 

een gemotiveerd antwoord.

Antwoord

De grond wordt toegepast op het weiland om de door zakkingen gedaalde bodem 

weer op te hogen. 

5. Kunt u aangeven wat er met het betreffende stuk land van deze grondeigenaar gaat 

gebeuren, nu en in de toekomst? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord

Deze grond is particulier eigendom en wordt op dit moment gebruikt voor het houden 

van paarden. Waar het betreffende stuk land in de toekomst voor wordt gebruikt is niet 

bekend. 
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Pagina 3/3 6. Is bekend of alle vervuilde grond van het Land van Matena op het betreffende stuk 

land in Sliedrecht-Noord wordt gestort? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord

Circa 25.000 m3 is op basis van de eerste melding van 26 april 2018

(instemmingsbrief d.d. 4 mei 2018) getransporteerd naar Sliedrecht. Ook elders 

binnen de regio Zuid-Holland Zuid is grond toegepast afkomstig van het land van 

Matena. Er is nu nog circa 27.000 m3 grond van deze deelpartijen beschikbaar voor 

toepassing in de regio.

7. In de handreiking valt op blz. 4 te lezen dat voor zover bekend er nog geen 

grondreinigers bestaan die grond met PFOA kunnen reinigen en dat er ook geen 

stortplaatsen zijn die met PFOA vervuilde grond kunnen/mogen accepteren. 

Bent u bereid om te onderzoeken op welke manier de provincie Zuid-Holland kan 

bijdragen aan onderzoek in het Zuid-Hollandse onderwijsveld naar eventuele 

grondreinigers? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord

Met de branche Nederlandse Vereniging van Procesmatige

Grondbewerkingsbedrijven (NVPG) is in het kader van het opstellen van de herziene 

handreiking contact geweest. De NVPG voert proeven uit en wil graag een 

grootschalige pilot uitvoeren. Op dit moment heeft de branche nog geen concrete 

oplossing voorhanden.

In de herziene handreiking worden eenduidige normen gesteld voor de maximale 

concentratie aan PFOA in toe te passen grond, waardoor de verwachting is dat 

grondreiniging weer op gang kan komen.

Den Haag, 3 juli 2018          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit
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