Provinciale Staten
Zaaknummer: 67952
Vragen van het statenleden Willem Willemse en George Lernout lin (50Plus) ingevolge
artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 201.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake PFAS
uitstoot 3M Zwijndrecht (B):
(ingekomen: 15 juni 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Is GS op de hoogte van deze
grensoverschrijdende PFOS-vervuiling bij
3M?
2. Is GS op de hoogte gebracht door de
Vlaamse autoriteiten van deze
grensoverschrijdende vervuiling
3. Weet GS dat producten gekweekt binnen de
15 kilometercontour wordt afgeraden te
consumeren?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja, inmiddels wel.

4.

2.

Nee, wij hebben dit ook via media vernomen.

3.

GS heeft kennis genomen van het advies van
de Vlaamse overheid. Zij geven adviezen ten
aanzien van de consumptie van enkele
producten (groenten en eieren). Deze
contouren reiken niet over de landsgrens
heen. www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

Zijn de bewoners van het oostelijk deel van
Oost-Zeeuws-Vlaanderen bekend met de
vervuiling en dat mogelijk kippeneieren en
groente uit eigen tuin binnen de 15
kilometercontour, gezondheidsrisico’s met
zich kunnen meenemen?
Heeft GS de intentie de bewoners van OostZeeuws-Vlaanderen te informeren over de
gezondheidsrisico’s?

4.

In de media is hier aandacht aan besteed.
Zie ook antwoord vorige vraag.

5.

6.

Is GS het met 50PLUS eens dat meer
meetpunten moeten worden gerealiseerd in
de grensstreek en langs de Westerschelde
om de lucht kwaliteit continue te monitoren?

6.

7.

Is GS van plan de Vlaamse Overheid aan te
spreken op goed nabuurschap?

7.

Wij hebben de intentie om antwoorden te
krijgen op diverse vragen die er leven. Ook
ten aanzien mogelijke risico’s voor de
volksgezondheid. Daarvoor hebben wij een
taskforce PFAS georganiseerd met diverse
betrokken overheden in Nederland én
Vlaanderen.
De concentratie van PFAS in de lucht is
uiterst lastig te meten. In het algemeen heeft
uitbreiding van meetpunten de aandacht;
hierover hebben wij u ook al eerder bericht.
Daarbij is ook aangegeven dat dit primair een
verantwoordelijkheid van het RIVM is.
Wij zijn in overleg met Vlaamse overheden
en de Rijksoverheid.

5.

MIDDELBURG, 13 juli 2021

Namens fractie: 50Plus

Gedeputeerde Staten

Willem Willemse

Drs. J.M.M. Polman

George Lernout

A.W. Smit

