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In korte tijd hebben we in de sector met nieuwe afkortingen te maken. Als 

eerste was daar de PAS, oftewel het Programma Aanpak Stikstof voor de 

woningbouw waar de Raad van State een dikke streep door heeft gehaald. 

 

Hierdoor verdwijnen diverse nieuwbouwlocaties die met de PAS wel mogelijk 

leken, de prullenbak in. Het zal duidelijk zijn dat hiervoor een oplossing moet 

worden gevonden. Zonder alle betrokkenen te kort te doen is hier echter nog geen 

sprake van een acuut probleem.  

Wat echter wel een acuut probleem dreigt te worden en waarvoor tot nu toe veel 

minder aandacht is geweest, is de PFAS-problematiek. De afkorting PFAS staat voor 

poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen zijn in tal van producten toegepast en 

kunnen door emissies en incidenten in de bodem, bagger en in het 

oppervlaktewater terechtkomen. Zo is de chemische stof onder 

andere aangetroffen in de grond bij de Drechtsteden en blijkt het goedje schadelijk 

te zijn voor de volksgezondheid. Kortom, maatregelen konden niet uitblijven. Zo mag 

er vanaf 1 oktober in heel Nederland geen grond meer zonder een PFAS-rapportage 

worden verplaatst.  

Om die rapportage te krijgen moet de grond op de aanwezigheid van PFAS worden 

onderzocht. In Nederland is er zegge en schrijve één onderzoeksbureau dat 

dergelijke onderzoeken uitvoert. In Zweden zijn het er overigens twee. Behalve in de 

grond-, weg- en waterbouw hebben wij ook in de b & u-sector met die regeling te 

maken. Want wanneer jeeen woningbouw– of utiliteitsproject onderhanden 

neemt, waarbij grondverzet plaatsvindt (en bij welk project is dat niet?) heb je nog 

pakweg een week of zes de tijd om een PFAS-rapportage te bemachtigen.  

Dit gaat u natuurlijk niet lukken. We zien gemeenten nu in een kramp schieten om 

het in verordeningen nog geregeld te krijgen, maar dat lukt hoogstens op papier. 
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Het betekent ook extra kosten en op z’n best een flinke vertraging van de 

uitvoering. Met name om die reden vraagt Bouwend Nederland nu om een 

noodwet. Ik raad je vooral een goede juridische adviseur aan en veel gezond 

verstand.  
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