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Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake PFAS uit 
België: 
 
(ingekomen: 21 januari 2022) 

 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

1. Wat is het nut van de afspraken met het ISC 
als grote delen van België niet meedoen aan 
het meetprogramma? 

1. De ISC kan juist een grote rol spelen bij 
bewustwording enerzijds en realisatie van 
monitoring en reductiemaatregelen 
anderzijds. Om het besef van urgentie en 
belang van de aanpak te vergroten bij 
Wallonië, Brussel en Frankrijk neemt 
Rijkswaterstaat het voortouw in het 
organiseren van een expert workshop PFAS. 
Zie ook onze brief van 25 januari. 

2. Heeft het ISC een mandaat om in te grijpen 
bij PFAS-lozingen, al dan niet in overleg met 
de overheden? 

2. Nee, dat mandaat heeft de ISC niet. Wel 
kunnen in de ISC afspraken worden gemaakt 
over monitoring en een gezamenlijke 
inspanning voor reductie van lozingen. 

3. We kunnen nog vele rapportages en 
metingen afwachten maar de tijd van 
wachten en praten is voorbij, waarom wordt 
er vanuit de provincie (i.s.m. het Rijk) niet 
met de vuist op tafel geslagen om de 
lozingen in België acuut te stoppen? 

3. In onze gesprekken met de Vlaamse minister 
en de gedeputeerde van de Provincie 
Antwerpen hebben wij aangegeven dat de 
PFAS-lozingen omlaag moeten. Daar is 
aangegeven dat werk zou worden gemaakt 
van aanpassing van vergunningen. Dat zien 
we nu ook gebeuren.  
Volledigheidshalve verwijzen wij naar onze 
brief van 25 januari. 

4. De Westerschelde is voor onze Vlaamse 
buren van economisch belang (verdiepingen, 
ontpolderen, enz.) maar in onze ogen is dit 
puur 1-richtingsverkeer, wanneer gaat de 
provincie eens harde eisen stellen aan het 
ongelimiteerd misbruiken van onze rivier als 
afvalputje van België? 

4. In onze voortgangsbrieven van 23 november 
25 januari hebben wij aangegeven welke 
inspanningen wij verricht hebben om de 
PFAS problematiek bij het Rijk, bij 
Vlaanderen en bij de ISC op de agenda te 
krijgen. En om dit te vertalen naar concrete 
acties.  
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5. ProZeeland heeft al regelmatig aangegeven 
dat dit Europees aangepakt dient te worden, 
het Rijk vindt onze provincie toch van enorm 
belang, kunt u met de goede contacten in 
Den Haag dit proces concreet bespoedigen? 
Mede om te bevorderen dat er in de 
toekomst bij dit soort calamiteiten 
slagvaardiger kan worden ingegrepen. 

5. In ons eerste gesprek met de toenmalige 
minister van IenW hierover heeft zij 
gemeld dat Nederland in Europa een 
verbod op productie van niet essentiële 
PFAS bepleit. Een coalitie van landen 
heeft dit op de Europese agenda 
geplaatst. Uiteindelijk is dat het proces 
om van de productie en lozing van PFAS 
op industriële schaal af te kunnen komen.  
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