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Betreft Aanbieding voortgangsrapportage PFAS Zeeland 

  

 

 

Geachte minister Harbers, staatssecretaris Heijnen, en gedeputeerde Van der 

Velde, 

Hierbij bieden wij u de tweede voortgangsrapportage van het werkplan van de 

PFAS-coördinatoren voor Zeeland aan. In april 2022 zijn wij van start gegaan om 

PFAS-problematiek in Zeeland aan te pakken. Sinds die tijd zien we dan ook dat er 

goede voortgang is geboekt. De afgelopen maanden zijn we hiermee verder 

gegaan.  

 

De omvang van de PFAS-problematiek is inmiddels in beeld. De onderzoeken naar 

voedselveiligheid, zwemwater, het monitoringsonderzoek naar de concentraties 

PFAS in de Westerschelde en het bronnenonderzoek Kanaal Gent-Terneuzen 

hebben dat inzicht opgeleverd.   

 

Daarin ligt de grondslag om actief de bronnen van PFAS aan te pakken. Wij 

onderscheiden hierin drie sporen: beperking van productie en gebruik op Europees 

niveau, vermindering van bovenstroomse emissies en aanscherping van 

vergunningen voor de Nederlandse bronnen die bijdragen aan de vervuiling van de 

Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Graag informeren wij u over de 

laatste ontwikkelingen. 

 

Europees niveau 

In januari 2023 wordt het voorstel voor een zo breed mogelijk PFAS-verbod 

ingediend bij de European Chemicals Agency. Dit is een grote stap in de procedure 

om tot een Europees verbod te komen. Nederland zet zich in om dit verbod in 

2025 in te laten gaan. Vanaf 1 januari 2023 gelden in de Europese Unie limieten 

voor PFAS in voeding. Dit geldt ook voor vis en schaal- en scheldieren. Daarnaast 

heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor het introduceren en 

aanscherpen van PFAS-normen in oppervlaktewater en grondwater.  

 

Nederland is de komende twee jaar voorzitter van de Internationale Schelde 

Commissie. In deze periode zetten we fors in op het maken van bestuurlijke 

afspraken voor reductie van PFAS en andere verontreinigen. Deze reductie geldt 

voor alle landen waardoor de Schelde stroomt en moet ertoe leiden dat de 

Westerschelde schoner wordt. 
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We hebben steeds intensiever contact met Vlaanderen. Mede dankzij deze 

inspanningen kon in goed overleg de vergunningsnorm van Indaver naar beneden 

worden bijgesteld. De Vlaamse overheid werkt voortvarend aan het aanscherpen 

van vergunningen. Hierin zijn ondanks dat tempo nog grote stappen te zetten. Wij 

blijven Vlaamse verantwoordelijke overheden hierop aansporen en brengen kennis 

en data bij elkaar om de aanpak te versterken en versnellen. Voor de bronnen van 

de PFAS-vervuiling op het Kanaal Gent-Terneuzen is na het bronnenonderzoek 

vervolgactie noodzakelijk, om bronnen te identificeren en aan te pakken. Ook hier 

gaan we samen met Vlaanderen mee aan de slag. 

 

Nationaal niveau 

Het nationale onderzoek naar blootstelling van mensen aan PFAS gaat van start 

en zal meer inzicht geven in de gezondheidsrisico’s. Doel is om te zorgen dat alle 

Nederlanders minden PFAS binnenkrijgen. Binnen dit onderzoek zal aandacht zijn 

voor de inwoners van Zeeland.  

 

Ook in Nederland moeten PFAS-lozingen worden aangepakt. De bevoegde gezagen 

werken met het ministerie van IenW aan een gezamenlijke aanpak om zo snel 

mogelijk vergunningen te actualiseren. Voor het aanscherpen van vergunningen 

zal naar alle juridische mogelijkheden worden gekeken. 

 

Provinciaal niveau 

In Zeeland is de maatschappelijke en politieke aandacht voor de PFAS-

problematiek onverminderd groot. Het draagvlak voor maatregelen is groot, maar 

ook leeft het besef dat de oplossingen veelal buiten de provincie gelegen zijn. Wij 

zetten de gevoelde urgentie om in acties op Europees en nationaal niveau. Dit 

moet leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit in de Westerschelde en het 

Kanaal Gent-Terneuzen.  

 

De communicatie over de PFAS-problematiek is geïntensiveerd. Op de website van 

de Provincie Zeeland is meer informatie beschikbaar gekomen en de GGD Zeeland 

heeft een loket voor vragen over gezondheid geopend. Binnenkort zal ook meer 

actuele informatie over monitoring van PFAS-concentraties in de Westerschelde te 

vinden zijn via een PFAS-dashboard. Wij blijven daarnaast in gesprek met de 

omgeving om aan eventuele aanvullende wensen ten aanzien van de 

informatievoorziening invulling te geven. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mevr. dr. ir. E.H.S. van Duin 

 

 

Dhr. drs. M.M. de Hoog 

 

 


