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Vragen Commissie Ruimte 24 september 2021
Vragen SP (Huib Ghijsen) over PFAS

Agendapunt: 4
Uit de bijlage (zie onderin document) blijkt dat verhoogde concentraties in de
Westerschelde PFAS al een aantal jaren voorkomt en waarvan de Scheldecommissie op de
hoogte was. Rijkswaterstaat, het bevoegde gezag voor wat betreft de waterkwaliteit, loopt
achter met de controle daarop en het nemen van maatregelen. Het gebrek aan gezag bij de
provincie Zeeland om in deze zaak te kunnen controleren, te sturen en maatregelen nemen,
is zeer verontrustend.
Vragen:
1. GS geven aan weinig bevoegdheden te hebben in het lozen van giftige en
vervuilende stoffen op de Zeeuwse wateren. Zijn GS het met de SP eens dat dit
een onacceptabele situatie is?
2. Waarom hebben GS nooit actie ondernomen om meer bevoegdheden en / of
controle te krijgen op een zo belangrijke zaak?
3. Welke stappen gaan GS nu ondernemen om als provinciaal gezag meer
controlerende en sturende bevoegdheden te krijgen op het lozen van alle giftige en vervuilende stoffen in de Schelde, de Westerschelde en het kanaal van Gent Terneuzen?

Antwoorden

Vragen SP (commissie Ruimte 24 september 2021) over PFAS

Bijlage: Overzicht van de PFAS informatie in het afgelopen jaar.
AD 21 september 2020
Gevaarlijke stoffen nog altijd in rivier geloosd door traag Rijkswaterstaat
Stoffen die zeer gevaarlijk zijn voor mens en milieu belanden door achterstanden bij Rijkswaterstaat nog onnodig veel in onze rivieren. Veel bedrijven lozen deze stoffen op basis
van verouderde vergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van Het Schone Oosten, de onderzoeksredactie van de Stentor, De Gelderlander en Tubantia.
De Tijd (BE) - 29 mei 2021
De enorme werf van de Oosterweelverbinding is zwaar vervuild door gevaarlijke PFOS-chemicaliën. Maar ook in het naburige Zwijndrecht zit de bodem vol PFOS, blijkt uit
nieuwe metingen. Juridische acties lijken niet uitgesloten. ‘Deze plek dreigt één grote toxische stortplaats te worden.’
OP 4 juni stuurde de staatssecretaris van I&W een brief aan de tweede kamer waarin de volgende passage staat:
“In de Scheldecommissie heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat samen met de Vlaamse autoriteiten PFAS-lozingen in beeld gebracht voor de Westerschelde, en
kijken we samen hoe de relatief hoge concentraties daar kunnen worden verminderd. In alle internationale riviercommissies gaan we het gesprek opnieuw aan in het licht van de
recente EFSA-opinie.”
PZC 19 juni 2021:Al jaren te veel PFAS in de Westerschelde
In het oostelijke deel van de Westerschelde en in het Kanaal van Gent naar Terneuzen worden al jaren hoge concentraties van het schadelijke PFAS aangetroffen. De gemeten
concentraties van deze vaak giftige stoffen liggen vele malen hoger dan elders in het land.
In een recent rapport staan verontrustend hoge cijfers. De minister van Infrastructuur
en Waterstaat heeft het in een brief aan de Tweede Kamer over 'hoge concentraties'.
De provincie Zeeland gaat bij het Rijk om uitleg vragen. ,,We begrijpen dat
mensen zich zorgen maken", laat het dagelijks provinciebestuur weten.
https://www.zeeland.nl/milieu/pfas
De Provincie Zeeland maakt zich zorgen over de aanwezigheid en effecten van PFAS in het milieu, in het bijzonder in de Westerschelde. De Provincie heeft weinig
bevoegdheden op dit gebied maar wil wel zoveel mogelijk informatie verzamelen. Op verzoek van de Provincie is daarom in juli 2021 een informatieoverleg PFAS gestart. In dit
overleg zitten Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Zeeuwse gemeenten, RUD-Zeeland, Ministerie van I&W, Ministerie van LNV, Ministerie van VWS, RIVM en partijen
uit Vlaanderen en Zeeland.
Brief GS aan PS Middelburg, 31 augustus 2021
Geachte voorzitter, Op 21 juni en op 13 juli hebben wij u geïnformeerd over de PFAS verontreiniging in de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen. Zoals we in
onze brief van 13 juli al hebben aangegeven is het een complex dossier waar we als provincie weinig bevoegdheden hebben. Wel zijn er steeds meer zorgen over de
verontreiniging van met name de Westerschelde. De recente berichtgeving in zowel de Vlaamse als Nederlandse media versterken deze zorgen, zeker de mogelijk illegale
lozingen van het in Antwerpen gevestigde bedrijf 3M. We hebben om die reden bijgaande brieven aan de Vlaamse minister Demir en de Nederlandse minister Visser gezonden,
met afschriften aan de Nederlandse ministers van LNV en VWS, alsmede aan provincie en Stad Antwerpen. Volledigheidshalve delen wij u nog mee, dat wij in 2019 zijn
geïnformeerd over de vergunningaanvraag aan 3M. Wij bezien dergelijke adviesaanvragen niet op lozingsaspecten, omdat de waterkwaliteit van de Westerschelde een primaire
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat is.
Met vriendelijke groet, Gedeputeerde Staten

