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50PLUS Statenfractie Provincie Zeeland 

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door de 

fractie 50PLUS Zeeland. 

 

Datum:  14 september 2022 

 

Onderwerp: Lozen PFAS door Belgische bedrijven gaat gewoon door. 
 

Casus;  

Onlangs was het TV programma Zembla geheel gewijd aan PFAS dat geloosd wordt door 

afvalverwerker Indaver Antwerpen. 50PLUS is geschokt en verbaast dat aan de andere zijde van de 

grens zo laconiek wordt omgegaan met de gezondheid van grote groepen inwoners zowel van 

Vlaanderen als Zeeland (Nederland) 

3M is volgens zeggen gestopt met het lozen van PFAS in de Westerschelde, echter Indaver blijft 

gewoon PFAS in grote hoeveelheden lozen. Zelfs PFAS dat van origine uit Nederland komt. 

Chemours, Dordrecht levert aan Indaver en verwerkt deze stoffen, dus krijgen wij het via de 

achterdeur terug want Indaver loost immers gewoon in de Westerschelde. 

Door de Belgische overheid worden geen controles uitgevoerd en dus niet gehandhaafd. 

De lozingsnormen voor PFAS zijn naar beneden aangepast, echter Indaver heeft beroep aangetekend 

tegen de strengere richtlijnen die van de zomer van kracht zijn geworden.  

Om een status quo op korte tijd te bewerkstelligen moet Indaver direct zijn activiteiten stoppen 

zodat er geen risico meer bestaat dat Indaver op de Westerschelde loost. 

De Westerschelde is van groot belang voor Zeeland, als Natura 2000 gebied en niet te vergeten voor 

toerisme en visserij. 

De Vlaamse Overheid leek voortvarend te werk te gaan maar nu blijkt dat alles gewoon bij het oude 

is gebleven en dat afspraken met onze Zuiderburen geen enkele waarde hebben. 

50PLUS is van mening dat nogmaals de Vlaamse Overheid moet worden aangesproken op goed 

nabuurschap. 

Zoals de Vlaamse Overheid nu handelt is onacceptabel.  

 
Vragen; 

• Is GS ervan op de hoogte dat de Vlaamse bedrijven, met name Indaver gewoon doorgaan 

met lozen van PFAS op de Westerschelde? 

• Bespreekt GS c.q. de Gedeputeerde in een continu proces de situatie betreffende de water- 

en luchtkwaliteit en de lozingsnormen met de Vlaamse Overheid? 

• Is GS bereid de Vlaamse Overheid aan te spreken over de PFAS lozingen die nog steeds 

plaatsvinden en erop te wijzen dat de PFAS lozingen direct moeten worden gestopt? 

• Wat gaat GS doen om de PFAS lozingen van Indaver per direct te stoppen? 

• Wat gaat GS doen om de export van PFAS-houdende stoffen van Chemours, Dordrecht naar 

Indaver, Antwerpen te stoppen zodat de PFAS niet via de achterdeur in de Westerschelde 

terecht kan komen? 

 

Statenfractie 50PLUS Zeeland  

Willem Willemse / George Lernout 

 


	Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door de fractie 50PLUS Zeeland.  

