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Middelburg, 7 december 2021
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij dienen wij een zienswijze in op de ontwerpbesluiten in het kader van de Waterwet en
de Ontgrondingenwet die gaan over het voortzetten van het baggeronderhoud van de
vaargeul van de Westerschelde.
Deze activiteiten hebben betrekking op het baggeren en storten/verspreiden van in totaal 81,9
miljoen m3 baggerspecie (11,7 miljoen m3 per jaar) in de Westerschelde, voor een periode
van 7 jaar.
Sinds april 2021 is er veel aandacht voor de hoge gehaltes PFAS die in de Westerschelde
worden aangetroffen. Die actualiteit is aanleiding geweest om de ontwerpbesluiten en de
bijbehorende stukken nadrukkelijk te beoordelen.
Daarbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat de onderbouwing in de ontwerpbesluiten met
betrekking tot PFAS voor ons aanleiding zijn om de volgende zienswijze in te brengen:
1. In de aanvraagdocumenten zijn geen (concrete verwijzingen naar) milieuhygiënische
kwaliteitsdocumenten (waaronder PFAS) gevoegd die de beoogde toepassing
(verspreiden in oppervlaktewater) onderbouwen en op grond waarvan kan worden
beoordeeld of de voorgenomen werkzaamheden voldoen aan het huidige tijdelijke
handelingskader PFAS van het Ministerie van I&W.
2. De mate van ‘fijn sediment’ in het te baggeren materiaal en de chemische
samenstelling daarvan (o.a. PFAS gehalten) is niet bekend. Daarom is ook niet
bekend hoeveel sediment opnieuw in het water gebracht wordt tijdens het baggeren
en storten, en tot welke potentiële vracht en effecten dit zal leiden.
3. In de “toelichtingsnota aanvraag Ow” wordt aangegeven dat de korrelgrootteverdeling
en de milieuhygiënische kwaliteit van de te baggeren specie jaarlijks gemonitord
worden om de samenstelling van de baggerspecie te waarborgen. Het specifieke
analysepakket voor deze monitoring is niet benoemd in de aanvraag. Het is dan ook
onduidelijk of PFAS wordt meegenomen bij deze jaarlijkse monitoring. Daarnaast is in
bijlage D van de BLBI melding “Projectmonitoring onderhoud Westerschelde 2022 –
2028” deze monitoring als optioneel aangegeven.
Onduidelijk is of de benoemde monitoring van de korrelgrootteverdeling en de
milieuhygiënische kwaliteit van de te baggeren specie dan ook jaarlijks zal worden
gemonitord.

4. In Bijlage E (KRW toetsing) van de aanvraag staat: “In de Passende Beoordeling
behorende bij de Wet natuurbescherming vergunning is geconstateerd dat de
kwaliteit van het overwegend zandige sediment al jaren voldoet aan de Zoute
Baggertoets en dat negatieve effecten op de waterkwaliteit uitgesloten zijn”.
Eerder is in de door provincie Zeeland ingediende zienswijze op het ontwerpbesluit
Wet natuurbescherming aangegeven dat het onduidelijk is of PFAS is meegenomen
in deze zoute baggertoets. Dit reeds eerder opgenomen punt in de zienswijze op het
ontwerpbesluit Wet natuurbescherming is ook valide voor deze passage in bijlage E
van de aanvraag voor de Waterwetvergunning. Graag zouden wij willen weten of de
parameter PFAS is meegenomen in de Zoute Baggertoets voor de passende
beoordeling van dit ontwerpbesluit.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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