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onderwerp Verzoek van Stichting Gezond Water over PFAS

voorgesteld besluit - kennisnemen van de brief van Stichting Gezond Water met een 
verzoek om actie in het dossier PFAS
- kennisnemen en vaststellen van de antwoordbrief
- besluiten om de brief aan Stichting Gezond Water te verzenden

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

Aanleiding Stichting Gezond Water heeft een brief aan ons gestuurd waarin 
zij oproepen tot aanvullende actie in het PFAS dossier

portefeuillehouder – portefeuille dhr. B.L.L. van der Velde - Milieu

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project POJZ / Team PFAS
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Overwegingen en advies
Stichting Gezond Water is gevestigd in Hansweert en zet zich in voor schoon water en 
(water) gezondheid in Nederland. Vanaf de oprichting in 2018 ligt de focus van de stichting op 
het uitfaseren van het gebruik van vislood. Daarnaast heeft de stichting ook aandacht voor 
andere aspecten, zoals vispluis en plastic.

Stichting Gezond Water heeft op 15 februari een brief aan de provincie gestuurd, waarin zij 
een verzoek doet om aanvullende actie in het PFAS dossier. Hoewel het onderwerp van de 
brief aangeeft dat het een verzoek om handhaving zou zijn, gaat de inhoud van de brief 
echter om een verzoek tot aanvullende actie.
 
De stichting roept op tot het instellen van een regionaal verbod op de productie, het gebruik 
en de emissie van PFAS. Daarnaast verzoekt de stichting een brononderzoek uit te voeren 
en pro-actief te waarschuwen als er in de Westerschelde niet gezwommen zou kunnen 
worden of als producten uit de Westerschelde niet gegeten zouden kunnen worden. 

In onze brief gaan we in op de acties die intussen ingezet zijn.

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

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Portefeuille Overleg 7 maart 2022
Gedeputeerde Staten 15 maart 2022

Consequenties besluit
nvt

Financiële consequenties
nvt

Juridische consequenties
In het onderwerp van de brief van de Stichting Gezond Water is aangegeven dat er sprake is 
van een verzoek om handhaving. Een handhavingsverzoek is een verzoek aan het bevoegde 
bestuursorgaan tot het nemen van een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet 
Bestuursrecht. Een verzoek om handhaving gericht aan een ander bestuursorgaan dan het 
bevoegd gezag kan geen aanvraag zijn omdat het niet kan leiden tot het gevraagde besluit. 

Een oproep tot aanpassen van wet en regelgeving (wat feitelijk wordt gedaan) is geen 
handhavingsverzoek. Een en ander betreft nu immers geen verboden handeling, waarop een 
overtreding plaats kan vinden. Daarnaast is het verzoek wat wordt gedaan onvoldoende 
concreet en dus geen aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, lid 3, Awb. De afwijzing van het 
verzoek is dan ook geen besluit. Een eventueel volgend bezwaar hierop is dan ook niet-
ontvankelijk.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig



Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing
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Onderwerp 

Uw verzoek om aanvullende actie in het 
PFAS-dossier  

Zaaknummer 

119727 
Behandeld door Verzonden 

 
Middelburg, 16 maart 2022 

 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Hierbij reageren wij op uw brief van 15 februari 2022 met kenmerk SGW-2022025. 
 
In het onderwerp van uw brief geeft u aan dat het gaat om een verzoek om handhaving. Een 
handhavingsverzoek is een verzoek aan het bevoegde bestuursorgaan tot het nemen van een besluit 
in de zin van artikel 1:3 Algemene wet Bestuursrecht. In dit geval vinden wij dat er geen sprake is van 
een dergelijk verzoek, want: 

- een verzoek om handhaving gericht aan een ander bestuursorgaan dan het bevoegd gezag 
zoals hier het geval is, kan sowieso niet leiden tot het gevraagde besluit.  

- een oproep tot aanpassen van wet- en regelgeving (wat feitelijk wordt gedaan) is geen 
handhavingsverzoek.  

- de productie en het gebruik van PFAS zijn nu geen verboden handelingen, waarop een 
overtreding plaats kan vinden.  

- het verzoek is onvoldoende concreet.  
 
Wij zien uw brief daarom als een verzoek om aanvullende actie in het dossier PFAS. En daar zijn wij 
volop mee bezig.  
 
Wij stellen uw betrokkenheid op prijs: uit uw brief blijkt dat u zich zorgen maakt over PFAS. Die zorgen 
delen wij. Juist om die reden zetten wij ons in om antwoorden te krijgen voor onze inwoners en 
tegelijkertijd ondernemen wij acties voor vermindering van de lozingen van PFAS. Wij informeren 
Provinciale Staten en belangstellenden elke maand over de voortgang van ons werk. Via 
www.zeeland.nl/pfas kunt u lezen over onze inzet ten aanzien van de PFAS-problematiek.  
 
Hieronder gaan wij in op de vier verzoeken die u in uw brief van 15 februari doet.  
 

1. Verzoek om direct een verbod in te stellen van productie, gebruik en emissie van alle 

schadelijke PFAS in de provincie Zeeland.  

Een verbod op de productie en het gebruik van één of meer (of alle schadelijke) stoffen uit de PFAS-
groep heeft alleen zin als dat internationaal wordt vastgesteld en afgedwongen. U refereert in uw brief 
zelf ook al aan het restrictievoorstel dat hiervoor vorig jaar is gestart:  Verbod gebruik PFAS | RIVM  
Wij zien dat als een belangrijke en noodzakelijke stap.  
 
Er zijn geen bedrijven in Zeeland die stoffen uit de PFAS-groep produceren. Het gebruik van PFAS is 
echter (zeer) wijd verspreid, ook in Zeeland, omdat deze stoffen handige eigenschappen hebben: ze 
zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Ze zitten in verschillende producten. Bijvoorbeeld in 
smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, 

Gedeputeerde Staten 

 

Abdij 6 4331BK Middelburg 
Postbus 6001 4330 LA Middelburg 
+31 118631011 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

http://www.zeeland.nl/pfas
https://www.rivm.nl/pfas/verbod-gebruik-pfas


Behoort bij brief met zaaknummer: 119727 2 

 

textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen. 
Door het breed gebruik in producten komen PFAS ook op veel verschillende manieren in de omgeving. 
We zien de stoffen in Zeeland terug bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en stortplaatsen als gevolg van 
afvalstromen waar PFAS in zit.  
 
Dat betekent ook dat een regionaal verbod op het gebruik en emissie van PFAS geen zin heeft, zolang 
PFAS nog toegepast mogen worden in producten. De provincie Zeeland heeft bovendien zelf weinig 
bevoegdheden om gebruik en emissie te verbieden, maar daar waar we kunnen, oefenen we zoveel 
mogelijk invloed uit (zie antwoord op vraag 2). 
 

2. Verzoek om een nauwkeurige analyse van alle mogelijke bronnen en stopzetting van emissies 

naar lucht, water en grond in Zeeland.  

GS is bevoegd gezag voor een aantal indirecte lozingen van industriële of bedrijfsmatige bronnen in 
Zeeland. Voor deze lozingen voeren de RUD-Zeeland en DCMR in onze opdracht een brononderzoek 
uit. Hierover geven wij periodiek informatie via de voortgangsbrieven1 die u ook op onze website terug 
kunt vinden. Zo heeft analyse plaatsgevonden van stortplaatsen, waaruit blijkt dat deze in Zeeland 
geen belangrijke bron van PFAS in het milieu vormen.  
 
Afhankelijk van de resultaten van dit brononderzoek beoordeelt de omgevingsdienst of reducerende 
maatregelen nodig en mogelijk zijn. Uit onderzoek van het kenniscentrum van de Waterschappen, het 
Stowa, bleek dat er via de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bath wel hoeveelheden PFAS in de 
Westerschelde komen die in onze ogen om maatregelen vragen. Omdat deze PFAS vanuit een 
afvalverwerker in Moerdijk komt, is mede op ons verzoek de Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant met dit bedrijf in gesprek over mogelijkheden om de PFAS-emissies terug te dringen.    
 
Overigens komt het grootste deel van PFAS in de Westerschelde uit het buitenland. Daarover hebben 
wij met het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat contact met bevoegde partijen, waarbij de inzet is 
om snel tot een vermindering van de toegestane lozingen van PFAS te komen. Inzet daarbij is om 
tussen Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke reductiedoelstelling af te spreken om 
verontreinigingen in de (Wester)Schelde terug te brengen. 
 

3. Verzoek om pro-actief te waarschuwen indien a) niet gezwommen kan worden in de 

Westerschelde of aan de kust  

Uit verschillende wetenschappelijke bronnen blijkt dat opname van PFAS via het voedsel en drinken 
de belangrijkste manier is waarop mensen worden blootgesteld aan deze stoffen. Bij zwemmen is het 
belangrijkste risico het water dat wordt ingeslikt, wat om beperkte hoeveelheden gaat. Desondanks 
hebben wij Rijkswaterstaat Zee en Delta gevraagd om metingen voor de Westerschelde te doen, zodat 
beoordeeld kan worden of er sprake is van risico’s bij zwemmen. Rijkswaterstaat Zee en Delta zal op 
drie representatieve zwemwaterlocaties in de Westerschelde voor en gedurende het zwemseizoen 
2022 extra metingen uitvoeren naar PFAS. Het RIVM en de GGD beoordelen (mede) op basis van de 
resultaten daarvan of er veilig gezwommen kan worden. Over de resultaten zal uiteraard 
gecommuniceerd worden en wanneer er sprake zou zijn van gezondheidsrisico’s zal daarover worden 
geadviseerd/gewaarschuwd.  
 

4. Verzoek om pro-actief te waarschuwen indien b) producten zoals mosselen, vis of lamsoor en 

zeekraal uit de Westerschelde niet gegeten kunnen worden 

Ondanks dat wij niet over voedselveiligheid gaan, hebben wij de Wageningen University & Research 
opdracht gegeven voor een voedselveiligheidsonderzoek2. Daarbij wordt onderzocht wat de 
concentratie in verschillende soorten vis, schelp- en schaaldieren en zeegroenten op verschillende 
plaatsen in de Westerschelde is. Bovendien zijn op dezelfde locaties ook monsters verzameld van 
water en slib. Provincie Zeeland heeft niet de bevoegdheid, noch de kennis om de resultaten te 
beoordelen en een inschatting te maken van de risico’s.  
 
Aan de hand van de metingen die eerder hebben plaatsgevonden, heeft de GGD zeeland een advies3 
uitgebracht over zelf gevangen vis voor de periode tot het onderzoek is afgerond.  
  

                                                      
1 PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen (zeeland.nl) 
2 Provincie geeft opdracht tot onderzoek PFAS | Provincie Zeeland 
3 GGD Zeeland adviseert (sport)vissers uit voorzorg geen zelf gevangen vis te consumeren uit de Westerschelde 
- GGD Zeeland 

https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/IB22_b4e10cae.pdf
https://www.zeeland.nl/actueel/provincie-geeft-opdracht-tot-onderzoek-pfas
https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/pfas-advies-ggd/
https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/pfas-advies-ggd/
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Het RIVM zal op ons verzoek aan de hand van de resultaten van het voedselveiligheidsonderzoek een 
inschatting maken van het risico van consumptie van producten uit de Westerschelde. Inmiddels heeft 
het RIVM op basis van eerste gegevens een Verkennende Risicobeoordeling uitgebracht. Informatie 
daarover kunt u vinden op onze website4. 
 
Zoals uit bovenstaande beschrijving blijkt, zijn er al veel acties door ons en door andere betrokken 
organisaties ingezet. Als gevolg van het wijdverbreide gebruik en voorkomen van stoffen uit de PFAS-
groep is het helaas niet mogelijk om per direct productie, gebruik en emissie te stoppen. We zetten 
met bevoegde en verantwoordelijke instanties wel belangrijke stappen om dat op termijn te realiseren. 
 
 
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. 

 

                                                      
4 Tussentijdse resultaten PFAS-voedselveiligheid onderzoek bekend | Provincie Zeeland 

https://www.zeeland.nl/actueel/tussentijdse-resultaten-pfas-voedselveiligheid-onderzoek-bekend

