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RUD Zeeland 
t.a.v. de heer W. Beilo 
juridischTH@rud-zeeland.nl 
 
HANSWEERT, 22 november 2022 

  

Ons kenmerk: SGW-2022093     
Betreft:   verzoek instemming verder uitstel beslistermijn handhavingsverzoek PFAS emissies 
 

Geachte omgevingsdienst voor een schoon en veilig Zeeland, geachte heer Beilo, 

Op basis van uw verzoek van 14 november 2022 (ontvangen op 18 november 2022) deze 
reactie.  

SGW heeft enig begrip voor de lastige situatie waarin u verkeert maar SGW wil alvorens in 
te willen/kunnen stemmen verduidelijking.  

Zo vindt SGW uw doorsturen van het verzoek over het gebruik van het effluent van de 
RWZI Willem Annapolder naar de NVWA misplaatst.  

Ten eerste omdat het effluent van een rwzi een afvalstof is en voor het gebruik van deze 
afvalstof een vergunning van Gedeputeerde Staten van Zeeland vereist is. De RUD geeft 
echter (namens de GS) aan dat zij niet bevoegd zijn en heeft het verzoek naar de NVWA 
doorgestuurd.  

Ten tweede dient ook in Zeeland de verordening hergebruik afvalwater in januari 2023 
doorgevoerd te zijn. Op grond van deze verordening is, evenals nu trouwens, een 
omgevingsvergunning nodig voor deze milieubelastende activiteit. Zo dient het te 
gebruiken effluent te voldoen aan minimumeisen en is een risicobeoordeling van het 
gebruik een onderdeel in de procedure. Provincies zijn voor vergunningverlening en 
handhaving van EU-verordening 2020/741 d.d. 35 mei 2020 het bevoegde gezag. Gezien 
de invoeringsdatum en de tijd die er sinds het afkondigen van de verordening al verstreken 
is, lijkt het SGW zeer onwaarschijnlijk dat de RUD of GS hiermee niet bekend is. 

Ten derde zijn data over PFAS in efluenten van rwzi al bekend vanaf 2020. Onderzoek is 
gedaan aan PFAS in (het effluent van) rwzi’s, het 
onderzoek van het STOWA en het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat geeft waarden in het effluent 
van rwzi’s van 10 tot 1000 nanogram per liter. Bij alle 
onderzochte rwzi’s is PFAS in het effluent aangetroffen. 

 

Voor het inzetten van het effluent van rwzi Willem-
Annapolder is door GS geen vergunning verleend. Het is 
volgens SGW geenszins nodig om hiervoor een zo lange  
beslistijd te claimen. SGW hoopt dat GS voorbereid is om 
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in januari 2023 verordening 2020/741 door te voeren. Anders verzoekt SGW GS hier haast 
mee te maken, het is nu nog geen januari. 

Over de andere activiteiten die de RUD in deze uitvoert, kan SGW geen standpunt 
innemen omdat daarover geen informatie wordt gedeeld. SGW wil eventueel instemmen 
met het gevraagde verzoek om uitstel als de RUD het aannemelijk heeft gemaakt dat dit 
uitstel nodig is. Door een overzicht van uit te voeren/uitgevoerde activiteiten te leveren aan 
SGW. Pas als SGW door dit overzicht de redelijkheid van het verzoek, om nog langer een 
beslissing op het verzoek om handhaving uit te stellen, kan hebben gevormd is SGW 
bereid uw verzoek te honoreren. Ook waarom u aangeeft 4 maanden nodig te hebben 
verzoekt SGW u te specificeren.  

SGW merkt nog op dat lozingen/emissies die vergunning plichtig zijn maar waarvoor geen 
vergunning is aangevraagd of afgegeven illegaal zijn en dat daartegen direct kan worden 
opgetreden. Brandblussers met PFAS houdend blusschuim gebruiken voor het oefenen op 
brandweerkazernes is een goed voorbeeld. Niet vergunde emissies van PFAS kunnen per 
direct worden beëindigd.  

In afwachting van verduidelijking van uw verzoek om instemming om nogmaals de 
beslistermijn voor een besluit op het verzoek om handhaving van PFAS te verdagen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton de Jonge 
Voorzitter 

 


