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orde  
 

AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 253. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 
bevolkingsonderzoek en maatregelen ter voorkoming van verspreiding 
van PFAS: 
 
(ingekomen: 21 januari 2022) 

 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

1. Is GS voornemens omwille van de 
volksgezondheid met directe ingang het eten 
van vis, schelpdieren en zeegroenten uit de 
Westerschelde te verbieden? 

1. Nee, zoals eerder aangegeven zijn wij daar 
niet toe bevoegd. GGD raadt de consumptie 
van zelf gevangen vis uit de Westerschelde 
voorlopig af, in afwachting van de resultaten 
van het voedselveiligheidsonderzoek.  

2. Is GS voornemens om op korte termijn een 
representatief bloedonderzoek in Oost-
ZeeuwsVlaanderen te initiëren ten einde de 
besmetting PFAS/PFOS onder de bevolking 
vast te stellen? 

2. In onze brief van 25 januari zijn we ingegaan 
het eventueel uitvoeren van een regionaal 
bevolkingsonderzoek en ook hebben wij bij 
deze brief het advies van de GGD hierover 
aan u verstrekt. Wij zullen hier verder overleg 
met gemeenten en GGD over voeren. 

3. Is GS voornemens met de gemeente Hulst in 
overleg te gaan om de bevolking te 
informeren en te ontraden in dit deel van de 
Westerschelde te zwemmen en aan de 
oevers te recreëren, totdat is vastgesteld dat 
de waarden van PFAS tot aanvaardbare 
normen zijn gedaald? 

3. Eerder berichtten wij u over het advies van 
de GGD over het zwemmen in de 
Westerschelde. Graag verwijzen wij u naar 
dat advies.  

4. Is GS voornemens Rijkswaterstaat te 
verzoeken alle vergunningen tot het 
baggeren van slib in de vaargeul van de 
Westerschelde vanaf de Schaar van Doel tot 
Terneuzen stop te zetten, totdat de waarden 
van PFAS in de Westerschelde tot 
aanvaardbare normen zijn afgenomen 
en dit vaargeulonderhoud pas te hervatten 
als bij bemonstering van dit zand en slib 
aantoonbare verbeteringen in de PFAS 
waarden bereikt zijn? 

4. Dergelijke werken moeten voldoen aan de 
vigerende wet- en regelgeving, ook met 
betrekking tot PFAS. Wij hebben u eerder 
onze zienswijzen op de vergunningen voor 
het vaargeulonderhoud toegestuurd, waarbij 
extra aandacht is gevraagd voor de omgang 
met PFAS. 

5. Is GS voornemens om via de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat of direct, de 
Belgische regering te verzoeken om met 
directe ingang het gebruik van PFAS/PFOS 
bij de productieprocessen en het lozen van 
PFAS houdend afvalwater op de Schelde en 
aanverwante wateren te verbieden? 

5. Met directe ingang stoppen van al het 
gebruik van PFAS in productieprocessen of 
het lozen van al het PFAS houdend 
afvalwater is juridisch maar ook technisch en 
maatschappelijk helaas niet mogelijk.  
Wel houden we de druk op de ketel om 
lozingen en emissies te verminderen. Daar 
zijn inmiddels ook al stappen in gezet, zie 
ook onze brief van 25 januari. 

  

Provinciale Staten  



6. Is GS voornemens via de Nederlandse 
Overheid of direct, de Belgische Overheid 
te vragen waarom België zich niet heeft 
aangesloten bij dit initiatief van deze vijf 
Europese landen 

 Vlaanderen ondersteunt het initiatief om 
te komen tot een verbod op niet 
essentiële PFAS.   
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