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Hooggeachte mevrouw Visser,
De situatie rondom PFAS in de Westerschelde baart ons en onze inwoners grote zorgen. De berichten
over verontreiniging volgen elkaar in hoog tempo op, en er is recent zelfs sprake van mogelijk illegale
lozingen door een in Antwerpen gevestigd bedrijf. Bovendien blijkt uit metingen in het water van de
Westerschelde en daar gevangen vis dat deze verontreiniging nadrukkelijk in de Westerschelde
aanwezig is. Dat leidt tot tal van vragen, rondom volksgezondheid op korte termijn, maar ook op de
langere termijn, als het gaat om effecten op natuur, projecten uit het NPW, of mogelijke
bodemverontreiniging die tot sanering moet leiden.
Nu kunnen wij zelf deze vragen niet beantwoorden, maar de zorgen onder onze inwoners blijven en
verdienen een helder en concreet antwoord. Ambtelijke gesprekken, die wij hebben opgestart, leiden
wel tot het verstrekken van gegevens en rapporten, maar niet tot snelle, heldere en eenduidige
standpunten en conclusies van de instanties die daartoe zijn aangewezen. Om zorgen bij onze
inwoners weg te nemen is dat wel noodzakelijk.
Wij veronderstellen dat uw ministerie het eerste aanspreekpunt bij het Rijk is, vanwege de
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat voor de chemische waterkwaliteit en de contacten die uw
ministerie hierover al heeft met het Vlaamse ministerie van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie
en Toerisme. Daarnaast spelen ook het RIVM (blootstelling personen aan PFAS) en de Nationale
Voedsel- en Warenautoriteit een rol, bijvoorbeeld als het gaat om risico’s van voedsel dat inwoners zelf
verzamelen uit of rond de Westerschelde (zeegroenten zoals lamsoor en zeekraal, vis, schelpdieren).
Om die reden zenden wij een afschrift van deze brief aan de bewindspersonen van LNV en VWS.

Gelet op de internationale dimensie van deze problematiek en het feit dat de relevante instanties onder
de verantwoordelijkheid van u of uw collega-bewindspersonen vallen, verzoeken wij u om zo spoedig
mogelijk de coördinatie van deze problematiek en de informatievoorziening aan onze inwoners op u te
nemen. Wij kunnen ons, gezien de urgentie van het dossier, voorstellen dat het (versneld) benutten of
uitbouwen van bestaande structuren de voorkeur verdient boven het opzetten van een nieuwe
structuur. Wellicht biedt het politiek (en ambtelijk) college van de Vlaams-Nederlandse
Scheldecommissie, die toeziet op de uitvoering van NPW-projecten, daarvoor kansen.
Daarnaast verzoeken wij u ons actief op de hoogte te houden van de alle verdere ontwikkelingen op dit
dossier.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

In afschrift aan ministerie LNV en VWS
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