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Agendapunt 5
Heeft u er zicht op welke termijn er meer duidelijkheid is over het
“goed genoeg zijn” van de waterkwaliteit om het project zoals
gepland is verder voort te zetten?

Wat is het tijdspad van de te volgen acties die U nu neemt mbt
PFAS vermindering?

De minister heeft per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het Westerschelde water voldoet aan
de rijksnormen die gelden voor waterkwaliteit (Handelingskader) om het water in de polder te laten.

Wij hebben het verzoek gedaan aan het ministerie van LNV om, voordat eb en vloed terugkomt in het
gebied, te garanderen dat de kwaliteit van de landbodem niet verslechtert met PFAS, ook als die
landbodem inmiddels onder water is gezet en als waterbodem geldt. Wij verwachten binnenkort
antwoord op dat verzoek. Door het aanpassen van vergunningen moeten enkele Vlaamse bedrijven aan
strengere lozingsnormen voldoen.. Het effect daarvan op de waterkwaliteit is nog niet te bepalen. Een
termijn voor het bereiken van die situatie benoemen is voor ons derhalve niet mogelijk en afhankelijk
van verdere maatregelen die genomen moeten worden.
Specifiek voor de Hedwige monitoren we de PFAS gehaltes conform de aanbevelingen in het Deltares
rapport. Aanvullend zal de Vlaamse Waterweg als uitvoerend orgaan delen voor de inlaatzones afgraven
en afvoeren, zodat het ter plaatse eerder gesedimenteerde PFAS niet in de polder zal stromen.

Deze maatregelen worden uitgevoerd in de komende maanden
Algemeen voor PFAS hebben wij de termijnen genoemd in de voortgangsbrief PFAS die u op 16 maart
2022 heeft ontvangen.

