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PFAS Zeeland

Geacht college,
Op 31 augustus jl. heeft u mij een brief gezonden waarin u uw zorgen uitspreekt
over de situatie rondom PFAS in de Westerschelde. Ik deel uw zorgen. PFASstoffen komen van nature niet in het milieu voor en zijn zeer moeilijk afbreekbaar.
Wat we de afgelopen jaren gezien hebben, is dat PFAS-stoffen breed aanwezig zijn
in onze leefomgeving (in bodem, in water en in voeding).
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In september 2020 heeft de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) een
opinie uitgebracht over PFAS. Hierover is eerder op 4 juni jl. een brief naar de
Tweede Kamer gezonden1. De brief licht de verschillende lopende trajecten toe,
enerzijds gericht op de aanpak van blootstelling en anderzijds gericht op
handelingsperspectieven om PFAS in het milieu te verminderen. Ik deel uw
mening dat het belangrijk is om eenduidige informatie beschikbaar te stellen aan
burgers. Om die reden is in de brief aan de Tweede Kamer aangegeven waar
publieksinformatie is te vinden op zowel de website van de rijksoverheid2 als het
RIVM3 en dat het kabinet deze informatie actueel houdt. Ik waardeer uw initiatief
om een vijftal werkgroepen op te richten met als doel om de informatiebehoefte
voor Zeeland, zowel tussen de partijen als naar de burger, verder uit te werken
zodat we hier gezamenlijk in kunnen voorzien.
In dit kader heb ik Rijkswaterstaat Zee en Delta gevraagd de bilaterale
betrekkingen vanuit de Internationale Scheldecommissie aan te halen om de
lokale samenwerking te ondersteunen en informatie uit te wisselen. Op 23
september vindt een eerste gesprek plaats. Informatie-uitwisseling en een
terugmelding van dat gesprek op ambtelijk niveau kan plaatsvinden in de door u
opgerichte werkgroep PFAS-Grensoverschrijdende aspecten welke op 24
september bij elkaar komt.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/04/vermindering-blootstelling-aan-pfas-nade-efsa-opinie
2
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pfas
3
https://www.rivm.nl/pfas
1
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Het kabinet heeft een vervolg aangekondigd gebaseerd op de aanbevelingen van
het RIVM. Ik zal u uitnodigen om plaats te nemen aan de bestuurlijke tafel waar
dit vervolgtraject besproken gaat worden. Hiermee waarborgen we dat
verschillende sporen bij elkaar komen en elkaar kunnen versterken. Namens het
kabinet zal zowel mijn ministerie als het ministerie van VWS betrokken zijn, zodat
ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid aan tafel zit.
Ik waardeer het feit dat de heer Van der Velde het initiatief heeft genomen om op
30 september in gesprek te gaan met mij en later die dag met de Vlaamse
minister van Omgeving Demir. In vervolg hierop heb ik op 7 oktober een gesprek
met minister Demir.
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Tot slot heb ik begrepen dat er in de eerste helft van oktober een technische
sessie georganiseerd gaat worden voor de Provinciale Staten. Ook hier trekken wij
graag samen met u op.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. B. Visser
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