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Geachte minister Harbers, staatssecretaris Heijnen, en gedeputeerde Van der 

Velde, 

 

Eind maart zijn wij van start gegaan als PFAS-coördinatoren voor Zeeland. Middels 

deze brief blikken wij terug op onze eerste periode, waar we stil staan bij de 

voorgang en enkele mijlpalen, maar kijken we vooral vooruit naar de komende 

tijd.  

 

Terugblik 

In onze startperiode hebben wij met veel mensen mogen spreken, kennis gemaakt 

met de omgeving, en daarnaast persoonlijk ervaren hoezeer de kwestie leeft. 

Inwoners van Zeeland maken zich terecht zorgen over de gehaltes PFAS in de 

Westerschelde. De hoeveelheden in de Westerschelde zijn zeer hoog en dat heeft 

grote gevolgen voor de bewoners en bedrijven in Zeeland. Bewoners maken zich 

zorgen over hun gezondheid en bedrijven, zoals in de visserij worden beperkt in 

hun activiteiten en vragen om compensatie. Ons bezoek aan de Commissie Ruimte 

van Provinciale Staten van Zeeland op 22 april was daarmee een belangrijk 

moment en benadrukte nogmaals de noodzaak van onze taak. Ook het 

werkbezoek op 9 mei, gezamenlijk met de Minister van IenW, heeft daar zeer aan 

bijgedragen. 

 

Voortgang 

In de tijd die volgde hebben wij met de vele betrokken organisaties hard gewerkt 

aan de verschillende acties en onderzoeken. Dit deden wij middels het werkplan, 

dat ook als leidraad dient voor de bijgevoegde voortgangsrapportage. In de 

afgelopen periode zijn een aantal belangrijke onderzoeken opgeleverd. Zo is op 10 

mei het zwemwateronderzoek opgeleverd door het RIVM en kwam op 25 mei het 

voedselveiligheidsonderzoek beschikbaar. Met deze twee onderzoeken is inzicht 

gegeven in hoeverre PFAS in de Westerschelde gezondheidsrisico’s voor de 

bevolking oplevert. De GGD Zeeland krijgt in deze weken advies van een 

landelijke groep experts over verder gezondheidsonderzoek. 

 

Naast deze onderzoeken loopt er een aantal lange termijn acties, waaronder het 

contact met Vlaanderen over de emissies. Wij zijn dan ook blij met het goede 

contact dat we onderhouden met de Vlaamse PFAS-opdrachthouder. Dit heeft 
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mede gezorgd voor een impuls in uitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen. 

 

Het coördinatorschap biedt een uitdagende rol waarin we zoveel mogelijk de 

lopende acties op verschillende niveaus stimuleren. We zijn blij te merken dat de 

PFAS-problematiek in Zeeland door onze aanstelling een gezicht heeft gekregen 

en daarin ook de aanspreekbaarheid is verhoogd.  

 

Vooruitblik 

Ondanks de vele inspanningen is er nog veel werk aan de winkel. De blootstelling 

aan PFAS moet op korte en lange termijn verminderen. Waar mogelijk worden in 

Nederland en Vlaanderen vergunningen aangescherpt. Er is grote behoefte aan 

actieve communicatie over de PFAS problematiek, niet alleen over blootstelling, 

maar ook over wat de huidige bronnen zijn en hoe over hoe de overheden in 

Nederland en Vlaanderen de emissies beperken. Het inzichtelijk maken van 

hoeveelheid vermindering van PFAS-lozingen en de effecten daarvan is belangrijk 

voor de communicatie.  

 

In de Internationale Schelde Commissie zal Nederland stevig inzetten op reductie 

van PFAS en andere stoffen in het gehele stroomgebied van de Schelde. De 

voortgang in de ISC hangt mede samen met andere belangrijke internationale 

ontwikkelingen. Een goede monitoring van de waterkwaliteit van de Westerschelde 

is belangrijk om te kunnen volgen of de aanscherpingen van vergunningen ook 

daadwerkelijk de verbeteringen over langere periode in beeld en onder de 

aandacht te houden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

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

 

 

Dhr. M.M. de Hoog 

 

 


