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160 Natura 2000-
gebieden in NL; 118 
stikstofgevoelig

Waar gaat het om?



Waar komt stikstof vandaan?

Emissie van
ammoniak 
stikstofoxiden

Stikstof-
depositie

42%             11%       2%



PAS-uitspraak RvS 29 mei 2019

Kern uitspraak: met het PAS ‘leefden’ we op de pof!
‘vooraf’ toestemming voor activiteiten op basis van toekomstige 
positieve gevolgen maatregelen maar deze positieve gevolgen staan 
niet vast 

Gevolg:
Iedere ontwikkeling met toename stikstofdepositie > 0,00 mol/ha/jr. 
kan een significant negatief effect hebben.

Gevolgen voor gemeente:
Niet onherroepelijke bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en 
andere toestemmings-besluiten met toepassing van PAS -> nieuwe 
stikstofafweging nodig 



Stand van zaken

•Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland.
•Provincie is gestart met de voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak.
•Inwerkingtreding Spoedwet Aanpak Stikstof

O.a. voor Vlottrekken woningbouw en infra door:

Vanaf maart 2020 100 km/u op rijkswegen

Voermaatregelen veehouderij

Warme sanering veehouderijen

Vrijgekomen stikstofruimte: 70% voor o.a. woningbouw en enkele infra, 30% 
voor de natuur.

Echter: Stikstofruimte niet genoeg voor alle woningbouw in Zuid-Holland. 
Onduidelijk wat dit betekent per gemeente



Afstand(m) tot Natura 2000
Beoordelingskader bouw



Hoe op dit moment verder ?

Beoordelingskader  -> AERIUS berekeningen nodig?

Berekenen realisatie- en gebruiksfase met AERIUS    ->

1. Indien = 0,00 mol N/ha/jr.:  kan doorgaan, geen natuurvergunning 
nodig!

2. Indien > 0,00 mol N/ha/jr.: 
• Project of bouwmaterieel aanpassen of faseren
• Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland gebruiken
• (mogelijk ruimte beschikbaar indien woningbouw door 1e 

maatregelenpakket)
• Passende beoordeling
• ADC toets*

* hier wordt een nieuw toetsingskader voor ontwikkeld. 



Wat betekent de uitspraak PAS voor Hillegom?

•Ringoevers, Vossepolder en IKC geen overschrijding van 0,00 mol/ha/jr.

• Bepaalde projecten aanpassing van inzet van bouwmaterieel nodig  -> 
voorwaarden in de omgevingsvergunning.

•Nog niet alle berekeningen zijn uitgevoerd bijv. woningbouw Hillegom-
Noord, Woonzorgzone Elsbroek (Garbialaan).



PFAS



Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (PFAS)

• Fluorhoudende verbindingen met water- en 
olieafstotende eigenschappen

• Eerste stoffen al in de jaren ‘40 in de VS gemaakt bij 3M

• Textiel- en metaalindustrie, blusschuim, anti-aanbak etc.

• PFOA, PFOS en GenX meest bekend

• Zijn goed oplosbaar en breken slecht af, worden 
hierdoor wereldwijd in het milieu gevonden



• Effecten op het milieu en gezondheid van de mens

• Daardoor deels aangemerkt als zeer zorgwekkende 
stoffen ZZS (REACH), gebruik verboden of zoveel 
mogelijk beperken

• In Nederland actueel geworden door verontreinigingen 
bij Chemours in Dordrecht (teflonfabriek) en Schiphol 
(als gevolg van het gebruik van brandblusschuim)

• Vrij recent pas duidelijk dat PFAS overal in Nederland in 
de grond worden aangetroffen, niet alleen rond 
probleemgebieden. Begin van stagnatie grondverzet



Tijdlijn PFAS-aanpak:

Juli 2019: Tijdelijk handelingskader met strenge 
hergebruiksnormen voor landbouw/natuurgebieden

– Verplicht PFAS-onderzoek

– Lange wachttijden laboratoria

– Uitstel baggerprojecten

• Oktober 2019: aankondiging maatregelenpakket

• December 2019: aanpassing tijdelijk handelingskader:
– Tijdelijke landelijke achtergrondwaarden van 0,8 en 0,9

– Aanpassing Besluit bodemkwaliteit naar Eerste Kamer

– Verruiming van afzetmogelijkheden PFAS-houdende 
baggerspecie

– Steun aan MKB-bedrijven

– Taskforce PFAS



Bodemfunctie- of 
bodemkwaliteits-
klasse (strengste 
geldt)

PFOS PFOA GenX Overige PFAS

Landbouw/natuur 0,9 (was 0,1) 0,8 (was 0,1) 0,8 (was 0,1) 0,8 (was 0,1)

Landbouw/natuur bij 
achtergrondwaarde > 
0,8 (voor PFOS 0,9)

De gemeten 
achtergrondwaarde, 
ten hoogste 3,0

De gemeten 
achtergrondwaarde, 
ten hoogste 7,0

De gemeten 
achtergrondwaarde, 
ten hoogste 3,0

De gemeten 
achtergrondwaarde, 
ten hoogste 3,0

Wonen 3,0 7,0 3,0 3,0

Industrie 3,0 7,0 3,0 3,0

Toepassingsnormen landbodem boven gws (in µg/kgds)



Handelingsopties voor baggerspecie
Bagger (µg/kg.ds) Toepasbaar:

Alle bagger Op de kant (zonder metingen)
Benedenstrooms in aansluitende 
oppervlaktewaterlichamen

PFAS < 0,8 PFOS < 3,7 Diepe plassen in open verbinding met 
een rijkswater

PFAS > 0,8 PFOS > 3,7 Rijksbaggerdepot
Particulier depot



Beleid Hillegom

• Bodemfunctieklassenkaart,

géén bodemkwaliteitskaart 
– Wit: achtergrondwaarde

– Geel: klasse wonen

– Rood: klasse industrie

• Hergebruik van grond en 
bagger passende bij de 
lokale bodemkwaliteit

• Gehalten aan PFAS in toe 
te passen grond of bagger 
overeenkomstig de 
kwaliteitsklasse en tot 
maximaal de functieklasse. 



Wat weten we over PFAS-gehalten in Hillegom? 

Tot nu toe weinig onderzoeksgegevens uit Hillegom, er 
komt weinig grond vrij? Twee projecten met PFAS-analyses 
bekend bij de Omgevingsdienst (Mariastraat en 
Burgemeester van Nispenpark):

• PFOA tussen 0,2 en 1,0 µg/kgds

• PFOS tussen 0,4 en 1,9 µg/kgds

Gehalten liggen deels boven de landelijke achtergrond-
waarden, maar binnen de hergebruiksnormen voor wonen 
of industrie.



Wat betekent PFAS voor Hillegom?

• In Hillegom nog geen lokaal PFAS-probleem (bron) 
bekend

• In tegenstelling tot het PAS-dossier is PFAS geen 
belemmering voor vergunningverlening

• Eventuele uitgestelde baggerprojecten moeten na 
onderzoek op PFAS weer op gang kunnen komen door 
maatregelenpakket



Nut van lokaal of regionaal beleid

• Met het landelijke beleid kan het grootste deel van het 
grondverzet uit de voeten

• Lokaal beleid kan nuttig zijn als veel grond moet worden 
ingevoerd of uitgevoerd

• Als de lokale of regionale achtergrondwaarden hoger 
liggen dan de landelijke achtergrondwaarden (blijkt in 
het westen wel het geval), dan kan regionaal beleid nog 
meer bewegingsvrijheid geven voor grondverzet en 
baggerwerk

• Richting de Omgevingswet is inzicht in de 
bodemkwaliteit nodig voor visies en plannen



Wat doen we en gaan we doen? 

• We zijn vertegenwoordigd in “deskundigen team PFAS” 
en “management OD PFAS overleg”, op de hoogte van 
alle recente ontwikkelingen

• Toetsen alle meldingen grondverzet aan het tijdelijk 
handelingskader

• Verzamelen PFAS-resultaten recente meldingen 
grondverzet voor inzicht in achtergrondwaarden

• Zijn in overleg met regiogemeenten over onderzoek naar 
lokale en regionale achtergrondwaarden. Voorstel voor 
onderzoek wordt in dit kwartaal ambtelijk voorbereid



Vragen?

Zie m.b.t. tot stikstof ook ODWH.nl -> ‘veel gestelde vragen PAS’

Voor burgers, agrariërs en ondernemers: helpdesk via Bij12.nl, 
aanpakstikstof.nl of via gemeente. 


