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Zaaknummer: 108544 
Vragen van het statenlid Maaike Walraven en Gerwi Temmink (GroenLinks) ingevolge 
artikel 44 reglement van orde 
 

AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 247 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 
Voorzorgsprincipe toepassen op voedselveiligheid a.g.v. hoge 
concentratie PFAS: 
 
(ingekomen: 7 december 2021) 

 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

1. Is GS het met deze opvatting van GroenLinks 
eens dat het voorzorgsprincipe nu voorrang 
verdient? Zo nee waarom niet? 

1. Ja, daar is GS het mee eens.  
 
GS heeft sinds juli aan partijen gevraagd een 
standpunt in te nemen over consumptie van 
voedsel uit de Westerschelde en daarover te 
communiceren.  
 
De resultaten van het onderzoek door de 
Vlaamse actiegroep Grondrecht geeft 
wederom aan dat er sprake is van hoge 
concentraties in bot. Hoewel niet alle details 
van de uitgevoerde analyses bekend zijn, 
hebben wij aangedrongen op het geven van 
advies op basis van de nu beschikbare 
informatie.  
 
Dit heeft geresulteerd in het bericht van de 
GGD van 15 december. Het is te prijzen dat 
de GGD Zeeland bereid is om die 
verantwoordelijkheid nu te nemen, voor de 
periode tot de resultaten bekend zijn van het 
onderzoek waarvoor GS opdracht heeft 
gegeven.   

2. Is GS bereid gezien de resultaten van het 
onderzoek door de VU bij het Rijk aan te 
dringen op deze optie? Zo nee, waarom niet? 

2. Zie 1. 

3. Is GS het met de fractie van GroenLinks 
eens dat het – gezien de resultaten van dit 
VU onderzoek – het toch beter is om eerst 
nog nader onderzoek te doen naar de 
effecten van het toelaten van vervuild PFAS-
water uit de Westerschelde in de 
Hedwigepolder? Zo nee, waarom niet? 

3. Nee, die mening delen wij niet.  
 
Zoals in de kamerbrieven van IenW 
uiteengezet is, is het belangrijk om een 
onderscheid te maken tussen de gevolgen 
van de gevonden hoge PFAS-concentraties 
voor de ontpoldering van de Hedwigepolder 
en de gevolgen voor voedselkwaliteit en 
volksgezondheid. De resultaten van de 
metingen in zwevend stof geven de beste 
indicatie wat op termijn de kwaliteit van de 
waterbodem wordt in het Hedwigepolder. 
Deze zwevend stofdeeltjes zullen immers 
bezinken. Die metingen worden dan ook 
gehanteerd bij het bepalen wat de verwachte 
kwaliteit van de waterbodem wordt.  
De PFAS-concentraties in zwevend stof zijn 
hoger dan de concentraties die op dit 
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moment op de bodem van de Hedwigepolder 
bevinden, maar zijn niet dusdanig hoog dat 
deze in strijd zijn met de zorgplichtbepaling 
uit de Waterwet. 
 
In de kamerbrief wordt ook aangegeven dat 
voor het bepalen van de effecten op 
voedselkwaliteit en volksgezondheid de 
resultaten van andere metingen worden 
gehanteerd. Zo dienen de metingen van 
PFAS in biota (vis, zeegroenten) als 
uitgangpunt om te bepalen wat de effecten 
zijn voor voedselkwaliteit en 
voedselconsumptie. Het onderzoek van de 
VU zit op dit vlak. 
 

 

 MIDDELBURG, 21 december 2021 

  

Namens fractie: GroenLinks Gedeputeerde Staten 

Maaike Walvraven en Gerwi Temmink  

 Drs. J.M.M. Polman 

 

 A.W. Smit 
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