Vragen Commissie Ruimte 22 april 2022

Antwoorden

Vragen Ger van Unen (SP) n.a.v. brief GS van 31 maart 2022 over PFAS
bestuurlijk overleg 29 maart - 136628
agendapunt 9.1
De SP heeft kennis genomen van de brief en maakt zich ernstige zorgen.
Er vind pas weer bestuurlijk overleg plaats voor het zomerreces.
Feit is dat de binnendijk in de Hedwige op 17 mei a.s. wordt goedgekeurd en dat de
aannemer vervolgens direct met het afgraven van de zeedijk wil beginnen.
Omdat juist dit oostelijk deel van de Westerschelde zo ernstig vervuild is met PFAS dreigt
er een onomkeerbare milieuramp.
Mijn vragen hierover zijn:
1. Hebben de coördinatoren enige rol in het voorkomen van deze milieuramp?

Het verzoek van de Provincie Zeeland ligt voor bij de minister voor stikstof
en natuur. De coördinatoren hebben geen bevoegdheid om
besluitvorming van verantwoordelijke bewindspersonen te wijzigen. De
coördinatoren hebben wel de rol om met diverse partijen uit Nederland en
Vlaanderen te zorgen dat PFAS-lozingen zo snel mogelijk worden
verminderen en op termijn stoppen.

2. Wat doet het college op dit moment om deze ramp te voorkomen?

In de brief aan de Staten van 2 februari jl. is aangegeven wat we doen.
We gaan door met een actieve (kritische) begeleiding van het HedwigeProsperproject en houden de ontwikkelingen rond PFAS goed in de gaten,
zowel in het project als in de omgeving van het project. We doen extra
onderzoek (Deltares) en monitoring (boringen en monsters). Er zijn o.a.
extra slibmonsters in de Westerschelde genomen nabij het projectgebied
om te checken of nieuw sediment dat zich naar verwachting in het
Hedwigegebied gaat vormen, in lijn is met de metingen op zwevend stof.
We blijven samen met de bevoegde gezagen goed in de gaten houden
dat de werkzaamheden aan de dijken binnen wet- en regelgeving worden
uitgevoerd. We zorgen in overleg met de Vlaamse Waterweg dat ouder
vervuild slib uit de Scheldeschorren niet in het Hedwigegebied kan
sedimenteren.
Naar aanleiding van het debat in uw Staten op 11 februari 2022, hebben
we een brief gestuurd aan de verantwoordelijke minister van het ministerie
van LNV: de minister voor Natuur en Stikstof. In deze brief zijn (nogmaals)
de zorgen en onrust in de Zeeuwse samenleving overgebracht, alsook het
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verzoek 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. Het antwoord op deze brief wordt binnenkort verwacht.
Van groot belang blijft het om toe te werken naar een schonere
Westerschelde. Door de coördinatoren wordt nu een werkplan opgesteld,
waarvan acties om de PFAS-gehaltes in de Westerschelde verder omlaag
te brengen, deel uitmaakt.
3. Is het voeren van een kort geding wellicht een manier om het inlaten van het
vervuilde water tegen te houden totdat er meer duidelijkheid is?
Voor het bevolkingsonderzoek moeten we ook de resultaten van de lopende
onderzoeken afwachten.

De SP ziet de antwoorden gaarne tegemoet.

Uitkomsten van onderzoeken (zwemwater, voedselveiligheid, jong slib)
zijn beschikbaar voordat eb en vloed in de Hedwigepolder komt of zijn al
beschikbaar (watermetingen en metingen zwevend stof).
Het voeren van juridische procedures zal geen resultaat hebben,
aangezien duidelijk onderbouwd is door het Rijk dat de uitvoering conform
wet- en regelgeving plaats vindt.

