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Zienswijze Vaargeulonderhoud Westerschelde n.a.v. PFAS

voorgesteld besluit

Bijgevoegde zienswijze met vragen ten aanzien van omgang met
PFAS indienen bij RVO
Brief met afschrift zienswijze versturen aan PS

begrotingswijziging vervaardigen?

Nee

aanleiding

RVO heeft namens de minister van LNV het ontwerpbesluit voor
het verlenen van de natuurvergunning voor vaargeulonderhoud in
de Westerschelde ter inzage gelegd. Gezien de actualiteiten rond
PFAS is de behoefte er om dit onder de aandacht te brengen.

portefeuillehouder - portefeuille

dhr. B.L.L. van der Velde -

behandeld door:
afdeling / opgave / programma / project PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen
telefoonnummer:
afgestemd met:
Milieu en natuurbescherming
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Overwegingen en advies
Vanuit de afspraken in de Scheldeverdragen voert de Vlaamse overheid, specifiek de
Afdeling Martitieme Toegang van het Departement van Mobiliteit & Openbare Werken
(MOW), het vaargeulonderhoud voor de Westerschelde uit. Daartoe spelen aan Nederlandse
kant verschillende besluiten en vergunningen. Het gaat onder andere om vergunning vanuit
de Waterwet, het Besluit bodemkwaliteit en Wet natuurbescherming. Vergunningen en
besluiten worden door het Rijk verleend en genomen. Op dit moment liggen de vergunningen
in kader van de Waterwet, Ontgrondingenwet en de Wet natuurbescherming in ontwerp ter
inzage. De ontwerp-vergunning vanuit de Wet natuurbescherming die nu ter inzage ligt betreft
de periode 1 januari 2022 – 31 december 2028 en ligt tot 18 november 2021 ter inzage.
Deze nota betreft deze vergunning.
De vergunningen voor de Waterwet en Ontgrondingenwet zijn pas per 2 november ter inzage
gelegd en liggen tot en met 14 december ter inzage. Deze worden momenteel bestudeerd,
met specifieke aandacht voor PFAS.
Aan de natuurvergunning, en met name aan de passende beoordeling die daaronder ligt, is te
zien dat de voorbereiding is gebeurd voordat PFAS sterk in de aandacht was. De aandacht
richt zich met name op de effecten van het baggeren zelf en de stortlocaties op de Natura
2000-waarden in de Westerschelde. Omdat het materiaal terug wordt gestort in de
Westerschelde wordt uitgegaan van een gelijkblijvende milieusituatie.
Geadviseerd wordt een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit Vaargeulonderhoud
Westerschelde.
Zienswijze:
In de passende beoordeling wordt onder 4.2.3. de invloed van verontreiniging behandeld.
Wij hebben daar twee vragen en opmerkingen bij.
1.
Geconcludeerd wordt dat de waterbodemkwaliteit is beoordeeld conform de Zoute Bagger
Toets en geschikt bevonden voor terugstorten. Het analysepakket voor verplichte parameters
in de Zoute Bagger Toets is vanaf 1 oktober 2019 uitgebreid met PFAS. De toets maakt geen
deel uit van de stukken behorende bij het ontwerpbesluit.
Graag zouden wij willen weten of de parameter PFAS is meegenomen in de Zoute Bagger
Toets voor de passende beoordeling van het ontwerp-besluit.
2.
Wij zijn ons er van bewust dat de ontwikkelingen rondom PFAS verontreinigingen in de
Westerschelde recente ontwikkelingen zijn. De vergunning wordt echter verleend voor de
periode van 1 januari 2022 - 31 december 2028. Wij zijn van mening dat deze periode te lang
is om de verontreinigingsparameter PFAS gedurende deze gehele periode buiten
beschouwing te laten.
Vraag is daarom om de verontreinigingsparameter PFAS aan de monitoring van het
Beslisproces Flexibel Storten toe te voegen?

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
nvt

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Uiterlijk 18 november dient zienswijze te worden ingediend
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Consequenties besluit
Financiële consequenties
nvt

Juridische consequenties
Voor eisen die wij als provincie stellen via een zienswijze aan een mede-overheid die een
natuurvergunning verleent, mag worden verwacht dat wij die zelf ook toepassen in onze
processen voor natuurvergunningen waarin de Pfas-problematiek een rol kan spelen, of waar
dit door een derde wordt ingebracht in de procedure. Bij te strikte stellingen zou dit er in het
uiterste geval toe kunnen leiden dat dergelijke vergunningen niet meer kunnen worden
verleend.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing
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Middelburg, 16 november 2021
Geachte heer/mevrouw,
Graag willen wij gebruik maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op
het Ontwerpbesluit over de vergunning onderhoud vaargeul Westerschelde 2022-2028;
Westerschelde & Saeftinghe in het kader van de Wet Natuurbescherming. Sinds april 2021 is
er veel aandacht voor de hoge gehaltes PFAS die in de Westerschelde worden aangetroffen.
Die actualiteit geeft voor ons aanleiding tot volgende twee punten:
1. Geconcludeerd wordt dat de waterbodemkwaliteit is beoordeeld conform de Zoute Bagger
Toets en geschikt bevonden voor terugstorten. Het analysepakket voor verplichte
parameters in de Zoute Bagger Toets is vanaf 1 oktober 2019 uitgebreid met PFAS. De
toets maakt geen deel uit van de stukken behorende bij het ontwerpbesluit.
Graag zouden wij willen weten of de parameter PFAS is meegenomen in de Zoute Bagger
Toets voor de passende beoordeling van het ontwerp-besluit.
2. Wij zijn ons er van bewust dat de ontwikkelingen rondom PFAS verontreinigingen in de
Westerschelde recente ontwikkelingen zijn. De vergunning wordt echter verleend voor de
periode van 1 januari 2022 - 31 december 2028. Wij zijn van mening dat deze periode te
lang is om de verontreinigingsparameter PFAS gedurende deze gehele periode buiten
beschouwing te laten.
Wij vragen daarom de verontreinigingsparameter PFAS aan de monitoring van het
Beslisproces Flexibel Storten toe te voegen.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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Geachte voorzitter,
Tijdens de Commissie Ruimte van 24 september hebben wij aangekondigd van plan te zijn een
zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit vergunning Vaargeulonderhoud
Westerschelde in het kader van de Wet Natuurbescherming. Bijgevoegd treft u onze zienswijze aan.
Op 2 november zijn tevens de ontwerpvergunningen Vaargeulonderhoud Westerschelde in het kader
van de waterwet en ontgrondingenwet ter inzage gelegd. Wij bekijken deze momenteel, met specifieke
aandacht voor PFAS.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:
1. Zienswijze vergunning Wnb Vaargeulonderhoud Westerschelde
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

