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Geachte voorzitter,

Dinsdag 29 maart jongstleden heeft gedeputeerde Van der Velde namens ons college een bestuurlijk
gesprek gevoerd met de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de PFASproblematiek Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen.
In het overleg is gesproken over de ernst van de problematiek, die ook door minister en
staatssecretaris wordt onderschreven. Daarna is gesproken over de aanpak op lange termijn via
Europese regelgeving ten aanzien van PFAS, de samenwerking met Vlaanderen en in de
Internationale Schelde Commissie om de verontreinigingen in het Scheldegebied te verminderen en de
korte termijn onderzoeken en acties die (moeten gaan) lopen.
Door het aanstellen van twee coördinatoren wordt de inzet verder versterkt. Namens het kabinet is
door de minister aangegeven dat de coördinatoren door ruiten en roeien moeten gaan om de
problematiek aan te pakken. Op vrijdag 25 maart had hij in het overleg met de Vlaamse minister Demir
al besproken dat de coördinatoren nauw samen zullen gaan werken met de Vlaamse opdrachthouder
Karl Vrancken. De taak van de twee coördinatoren gezamenlijk is vergelijkbaar met de taak die Karl
Vrancken als opdrachthouder PFAS in Vlaanderen heeft.
In het overleg is afgesproken dat vanuit het Rijk Liz van Duin (directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en
Marien) als coördinator aan de slag gaat en Maarten de Hoog (voormalig directielid DCMR Milieudienst
Rijnmond) doet dit in onze opdracht. Zij waren ook bij het bestuurlijk overleg aanwezig en zijn
woensdag 30 maart gestart met de werkzaamheden. Zij hebben afgesproken gezamenlijk op korte
termijn een plan van aanpak op te stellen en ons voornemen is dat de coördinatoren dat ook aan u
zullen toelichten. De versterking van de samenwerking is een opschaling in een dossier waar dat hard
nodig is. Wij zijn dan ook tevreden met de stap die in het bestuurlijk overleg is gezet.

In het bestuurlijk overleg zijn de kosten van de door de provincie aangestelde coördinator aan de orde
geweest. De minister heeft aangegeven dat - met de opschaling die plaats vindt - vanuit rijkszijde in
totaal (coördinator met bijbehorende inzet vanuit het Rijk) een grotere inzet zal worden gepleegd, dan
de inzet die vanuit de provincie wordt verwacht. Afgesproken is dat voor het zomerreces een volgend
bestuurlijk overleg met minister en staatssecretaris in Zeeland wordt gepland, waarbij gezamenlijk
wordt gekeken of dit in de praktijk ook op die manier uitwerkt. Zo niet dan zullen wij de kosten voor de
provinciale inzet vanuit ons college opnieuw op tafel leggen.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

L.M.L.M. Prevaes, wnd. secretaris

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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