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

Gedeputeerde Staten

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
p/a Statengriffie
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Onderwerp

PFAS-dossier
Westerschelde

Zaaknummer

101216

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 21 oktober 2021

Geachte Voorzitter,
De afgelopen maanden hebben we naar aanleiding van de PFAS-problematiek belangrijke stappen
kunnen zetten. Ondanks onze beperkte bevoegdheden was de urgentie, gezien de voor Nederlandse
wateren hoge PFAS-gehaltes in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen, duidelijk aanwezig.
Met de informatiebijeenkomst afgelopen woensdagavond sluiten we hierin een eerste fase af.
Ondanks een betrekkelijk korte voorbereidingstijd zijn de deskundige en verantwoordelijke partijen
bereid geweest om toelichtingen te komen geven. Zij hebben vanuit hun eigen deskundigheid en
bevoegdheden veel van uw en onze vragen beantwoord.
Wij constateren dat de inspanningen van de laatste vier maanden effect hebben. De problematiek
staat op de agenda bij de verantwoordelijke instanties en ook veel informatie is en wordt gedeeld.
Duidelijk is geworden dat het ministerie de coördinatierol oppakt, waarbij de Internationale Schelde
Commissie een belangrijke rol gaat spelen. Het ministerie maakt dankbaar gebruik van de door ons
geïnitieerde werkgroepen. U heeft ook samen met ons van de Vlaamse verantwoordelijke partijen
kunnen vernemen dat serieus inzet gepleegd wordt om de verontreinigingsbronnen weg te nemen.
Daarnaast hebben wij ook vanuit onze eigen bevoegdheden acties in gang gezet, waar we inmiddels
ook al lessen uit getrokken hebben. Het gaat specifiek om de inventarisatie van PFAS in indirecte
lozingen, het meenemen van PFAS in de reguliere bemonstering van grondwatermonitoring, het
verzamelen van informatie vanuit het Natuurpakket Westerschelde en het initiatief om de omgang met
adviesaanvragen over vergunningen met grensoverschrijdende effecten af te stemmen.
De voorbereiding van de informatiebijeenkomst is in een mooie samenwerking tussen Provinciale
Staten en ons college verlopen. Wij waarderen de manier waarop vanuit Provinciale Staten is
meegedacht over de informatiebehoefte en invulling van de bijeenkomst. Wij zetten die wijze van
samenwerking graag door op dit dossier.
Op het punt van de vragen rondom volksgezondheid werden wij, net als u, verrast. Meermalen hebben
wij, zowel ambtelijk als bestuurlijk, aan het Ministerie en de verantwoordelijke instanties gevraagd om
richting onze inwoners duidelijk te communiceren of er gezondheidsrisico’s bij het eten van voedsel uit
de Westerschelde zijn. Ook uw vragen rondom voedselveiligheid hebben wij al voor de zomer, en
nogmaals ter voorbereiding van de informatiebijeenkomst doorgeleid aan de bevoegde instanties. Tot
woensdagavond hebben wij daar geen afdoende antwoord op gekregen.

Wij betreuren samen met u dat het RIVM nu aangeeft dat antwoorden pas gegeven kunnen worden als
er verder onderzoek is gedaan. En dat zij verder onderzoek pas opstarten nadat zij opdracht hebben
ontvangen. Het verantwoordelijk ministerie zag tot nu toe blijkbaar geen aanleiding specifiek
aanvullend onderzoek te laten doen.
Vanuit de bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn wij de mening toegedaan dat
opdrachtgeverschap van een dergelijk onderzoek vanuit het Rijk moet worden geïnitieerd.
Gedeputeerde Van der Velde heeft daar inmiddels ook contact over gehad met de minister van I&W.
Het ministerie heeft daarop volgend laten weten op korte termijn ambtelijk overleg te organiseren met
betrokken instanties over de mogelijkheid om relevante vragen alsnog mee te nemen in lopende
onderzoekstrajecten. Wij zullen u over de ontwikkelingen op dit punt op de hoogte houden.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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