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Openbaar

Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
126326 122995

onderwerp Baggerstort n.a.v. de Oosterweelverbinding nabij Nederlandse 
grens.

voorgesteld besluit Indiener per brief antwoorden

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding Email d.d. 24 februari 2022 van inwoner n.a.v. berichtgeving over 
Oosterweelverbinding d.d. 23 februari 2022

portefeuillehouder - portefeuille Drs. J.M.M. Polman – als voorzitter GS
(Inhoudelijk: dhr. B.L.L. van der Velde – milieu)

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project BOS
telefoonnummer:
afgestemd met:

Beslisnota GS
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Overwegingen en advies
N.a.v. een uitzending van de Hofbar op 23 februari 2022 over PFAS en het Oosterweel 
project in Vlaanderen is een email ontvangen over het functioneren van gedeputeerde Van 
der Velde. Aangezien het bericht is gericht aan de bestuurders van de Provincie Zeeland 
wordt geadviseerd dit vanuit GS te beantwoorden.

Dit betreft geen mail (als zijnde een klacht of bezwaar) n.a.v. een door uw college genomen 
besluit, zodat behandeling van de commissie bezwaar, beroep en klachten niet aan de orde 
kan zijn. U wordt geadviseerd deze email af te handelen middels het sturen van bijgaande 
antwoordbrief. 

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

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
-

Consequenties besluit
Geen. 

Financiële consequenties
Geen. 

Juridische consequenties
Geen. 

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing



Onderwerp
Functioneren gedeputeerde  B.L.L. van der 
Velde in de PFAS affaire

Zaaknummer
122995

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 8 maart 2022

Geachte heer / mevrouw 

Op 24 februari jl. heeft u per email naar aanleiding van de uitzending van de Hofbar een email 
gestuurd met betrekking tot het functioneren van gedeputeerde Van der Velde. 

Wij delen uw zorgen als het gaat over de PFAS-verontreinigingen in de Westerschelde. Gedeputeerde 
Van der Velde heeft zich de afgelopen 9 maanden stevig voor dit dossier ingezet. Een dossier waar de 
Provincie weinig bevoegdheden in heeft, maar waar dankzij de inzet van gedeputeerde Van der Velde 
bereikt is dat PFAS bij verantwoordelijke partijen in Nederland en Vlaanderen op de agenda staat. Wij 
delen dan ook zeker niet uw mening over gedeputeerde Van der Velde. 

De suggestie die in de uitzending van de Hofbar wordt gewekt dat verontreinigde grond aan de 
Nederlandse grens wordt gestort is onjuist. Uit de ons beschikbare onderzoeken blijkt dat 
bodemmateriaal wat aan de Nederlandse grens wordt gestort, materiaal betreft wat aan de normen 
voor schone bodem voldoet. Het deel van de waterbodem (het betreft hier de bovenste 1,5 meter) 
welke wel verontreinigd is, wordt apart gehouden. In Vlaanderen wordt momenteel gezocht naar een 
bestemming voor dit verontreinigde materiaal. Wij betreuren dat de redactie van de Hofbar dit deel van 
het interview niet heeft laten zien. Op onze website hebben wij de informatie geplaatst over deze 
Oosterweelwerken, die gebaseerd is op de ons bekende rapporten en onderzoeken. Zie PFAS actueel 
| Provincie Zeeland.
Als u prijs stelt om de betreffende bodemonderzoeken in te zien, kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via pfas@zeeland.nl, zodat deze digitaal aan u worden toegestuurd. 

Voorts stelt u dat u als Zeeuw niet weet of het water van de Westerschelde nog te vertrouwen is en of 
er nog vis en groenten gegeten kan worden. Wij wijzen u op het advies van de GGD Zeeland van 15 
december 2021 aan (sport)vissers om uit voorzorg geen zelf gevangen vis meer te consumeren uit de 
Westerschelde. Een advies dat mede dankzij de inzet van gedeputeerde Van der Velde is uitgegeven, 
vooruitlopend op het onderzoek dat in opdracht van de Provincie Zeeland wordt uitgevoerd naar de 
voedselveiligheid van de Westerschelde. De resultaten van dit onderzoek worden in april 2022 
verwacht. Bovenstaande informatie staat zowel op de site van GGD Zeeland, als op onze website. 
Daarnaast hebben ook Zeeuwse media hier uitgebreid over geschreven. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

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

https://www.zeeland.nl/milieu/pfas/pfas-actueel
https://www.zeeland.nl/milieu/pfas/pfas-actueel
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Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.


