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Beste gebruikers van volkstuin Delta,

Op ons verzoek heeft het bestuur van volkstuin Delta deze brief aan u doorgestuurd. 

De gemeente Helmond heeft van het RIVM het advies gekregen om onderzoek uit te voeren op uw 

volkstuincomplex. In de brief leest u hier meer over.

In de omgeving van uw moestuin is PFAS gevonden in de grond

PFAS zijn chemische stoffen die bijvoorbeeld gebruikt worden om producten waterafstotend te maken. In de 

buurt van uw moestuin zit een bedrijf dat vroeger met deze stoffen heeft gewerkt. Via de schoorsteen van dit 

bedrijf is PFAS in de omgeving in de grond en het grondwater terecht gekomen. Ook in de omgeving van uw 

moestuin zijn kleine hoeveelheden PFAS in de grond gevonden.

Het RIVM adviseert om de gewassen in uw moestuin te onderzoeken

Groente en fruit kunnen PFAS opnemen uit de grond. Op deze manier kan PFAS in onze voeding 

terechtkomen. In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PFAS in een ander 

moestuincomplex aan de Sluisdijk. Het RIVM heeft op basis van dat onderzoek geadviseerd dat groente en 

fruit veilig gegeten konden worden. Er was toen geen aanleiding om verder onderzoek uit te voeren.

Dit jaar zijn er nieuwe strengere gezondheidsnormen voor PFAS vastgesteld. Het advies van het RIVM is nu 

aangescherpt. Voor de moestuincomplex aan de Sluisdijk is het advies nu om geen gewassen uit eigen tuin 

te eten. Dit advies geldt niet voor het moestuincomplex Delta. Voor dit moestuincomplex is het advies om te 

onderzoeken of er PFAS zit in de groente en fruit. Pas als dat onderzoek is uitgevoerd kan een op maat 

gemaakt advies worden gegeven.
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We overleggen met het bestuur van de moestuinvereniging hoe we dit het beste kunnen aanpakken

Het onderzoek voeren we uit samen met het RIVM. Ook hebben we nauw contact met het bestuur van uw 

moestuinvereniging. De komende weken gaan we bezig met de voorbereiding van het onderzoek. Natuurlijk 

informeren we u als gebruiker hierover. Ook wordt vooraf nog toestemming gevraagd aan de gebruikers van 

de moestuinen om monsters te nemen van de gewassen.

U kunt met uw vragen over uw gezondheid terecht bij de specialisten van de GGD

We snappen heel goed dat deze boodschap vragen bij u oproept. De GGD is op de hoogte van de situatie. 

Zij willen vragen die te maken hebben met gezondheid graag met u bespreken. U kunt hiervoor contact 

opnemen met Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar 

via telefoonnummer 0900-368 68 68 of via milieu@ggdgmv.nl.

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Helmond

Neem hiervoor contact op met onze medewerkers van het KlantContactCentrum. Zij zijn bereikbaar via 

telefoonnummer: (14) 0492 of via e-mail: gemeente@helmond.nl .

Meer informatie vindt u op onze website www.helmond.nl/pfas  

Op deze site staan alle onderzoeksrapporten en de RIVM adviezen. Ook worden algemene vragen 

beantwoord via een vraag-en-antwoordlijst op onze website. Verder staan hier links naar websites van onder 

andere de Rijksoverheid en het RIVM met meer informatie over PFAS en de RIVM adviezen.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Helmond,

Marlene van Leuken

manager team Expertise en Ontwerpen

Deze brief is in een geautomatiseerd systeem opgemaakt en digitaal geaccordeerd door de bevoegde 

functionaris, hierdoor staat er geen persoonlijke handtekening onder deze brief.


