Provinciale Staten
Zaaknummer: 169325
Vragen van het statenlid Inez Flameling en Marion Lippens (PvdA) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 303.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
biologische verwijdering van PFAS:
(ingekomen: 21 juni 2022)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Is GS bereid om zich in te spannen om
onderzoeksgeld vrij te maken voor onderzoek
naar het verwijderen van PFAS met
biologische systemen zoals bacteriën en
drijvende rietvelden? Graag een toelichting.

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. PFAS heeft onze bijzondere aandacht. Wij
staan positief tegenover Zeeuwse
onderzoeksinstituten die (fundamenteel)
onderzoek doen naar mogelijkheden voor
verwijdering van PFAS.
We hebben dit onder de aandacht gebracht
van de PFAS coördinatoren, want ook voor
andere partijen, bijvoorbeeld het Rijk, ligt hier
een belang. Wij zullen ons inspannen om
partijen bij elkaar te brengen die dergelijke
onderzoeken willen gaan doen. Dat doen we
vanuit het programma Campus Zeeland en
via de contacten die de PFAS-coördinatoren
hebben.
Voorstellen aan de provincie zullen we
inhoudelijk beoordelen, waarbij aangetekend
moet worden dat in de Provinciale
meerjarenbegroting geen grote
onderzoeksbudgetten beschikbaar zijn.

2.

3.

Zoja kan dat onderzoeksgeld zoveel mogelijk
worden besteed bij de Zeeuwse
kennisinstellingen (HZ/University of Applied
Sciences, NIOZ, WUR Marine Research,
UCR)? Zij hebben veel expertise op het
gebied van aquatische ecotechnologie en
building with nature. De PvdA hecht er
waarde aan dat dergelijk onderzoek naar
PFAS afbraak waar mogelijk wordt
uitgevoerd door de Zeeuwse
kennisinstellingen. Op die manier blijven de
expertise en de middelen in Zeeland en
kunnen bijdragen aan kennisontwikkeling
over PFAS in Zeeland. Graag horen we
hierover de mening van GS
Daarnaast kan het zijn dat bedrijven of
andere instellingen in Zeeland ook
beschikken over dit soort expertise. Te
denken valt aan Evides dat in samenwerking
met Dow water zuivert met een moerasbos.
Is GS bereid om te inventariseren of er
binnen het Zeeuwse bedrijfsleven expertise
bestaat over het verwijderen van PFAS uit

2.

Zie 1: Het heeft onze voorkeur dat ook
Zeeuwse instellingen initiatieven nemen voor
en/of betrokken zijn bij dergelijke
onderzoeken.

3.

Zie 1.

Vragen aan gedeputeerde staten
het milieu met behulp van biologische
systemen? Graag een toelichting.

Antwoorden van gedeputeerde staten
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