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HANSWEERT, 15 februari 2022  
Ons kenmerk: SGW-2022025 
Betreft:   handhavingsverzoek PFAS in de Westerschelde 
 
Geachte Provincie Zeeland, 

Stichting Gezond Water (SGW) zet zich in voor schoon water en (water) gezondheid in Nederland. In de 

afgelopen periode is er alarmerende berichtgeving over hoge PFAS concentraties in en rond de 
Westerschelde. Het bedrijf 3M in Antwerpen, een van de bronnen, is inmiddels directe sluiting opgelegd.  SGW 
is zeer bezorgd over de leefbaarheid in en rond de Westerschelde. Het is geweldig dat Nederland samen met 
4 andere landen een REACH restrictievoorstel heeft gedaan (ECHA/NR/20/13) om te komen tot een Europees 
verbod op PFAS. Echter vanwege de langdurige procedure, is een verbod pas op zijn vroegst  over 2-3 jaar 
te verwachten. De voortgaande vervuiling in Zeeland vraag om onmiddellijke actie.  

1. Er zijn zeer veel schadelijke PFAS stoffen die niet gemeten worden. Voor oppervlaktewater zijn er 
normen voor drie individuele PFAS stoffen, en voor de organismen die in het oppervlaktewater leven is er 
slechts voor 1 stof (PFOS) een norm. Voor voedsel en drinkwater heeft de EFSA een som norm op basis van 
4 PFAS stoffen. Volgens RIVM zijn er echter zo’n 6000 schadelijke PFAS stoffen! 
2. Er is grote onzekerheid over een goede opvolging van overschrijdingen van de normen. Zie de PFOS-
affaire met 3M in Antwerpen waar sinds 2008 de problematiek bekend was in België en Nederland maar tot 
2021 hier en ook in België niets mee gedaan is. 
3. De verspreiding van PFAS door de lucht, grond en water is groot en gedeeltelijk onbekend. Er is nu 
al directe schade voor de gezondheid van omwonenden rond de 3M fabriek waar te hoge PFOS concentraties 
in het bloed werden gevonden. Ook in Zeeland zijn er problemen te verwachten voor de mens, een aantal 
metingen in bloed van mensen tonen schrikbarende overschrijdingen van de normen in menselijk bloed. 
4. De absolute hoeveelheid van schadelijke PFAS-stoffen neemt alleen maar toe.  Er is nu geen direct 
verbod op de schadelijke PFAS-stoffen en er is opbouw van deze stoffen in het water, vis, planten en het slib 
(persistentie is de belangrijkste reden van ECHA om tot een verbod te komen). 

SGW dient bij deze een verzoek in tot direct verbod van productie, gebruik en emissie van alle schadelijke 
PFAS stoffen in de provincie Zeeland. SGW vraagt een nauwkeurige analyse van alle mogelijke bronnen en 
stopzetting van emissies naar lucht, water en grond in Zeeland. Bovendien vraagt SGW om pro-actief te 
waarschuwen indien a) niet gezwommen kan worden in de Westerschelde of aan de kust en b) indien 
producten zoals mosselen, vis of lamsoor en zeekraal uit de Westerschelde niet gegeten kunnen worden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton de Jonge (voorzitter) 


