
Motie – Schone Schelde Verdrag 
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 24 juni 2022, 

Constaterende dat: 

• Op 12 april 1999 het Verdrag inzake de Bescherming van de Rijn1 (ook wel:
Rijnverdrag) is ondertekend door regeringsvertegenwoordigers van de vijf
Rijnoeverstaten;

• In het Verdrag door de ondertekenaars formeel wordt bevestigd het waardevolle
karakter van de Rijn en de waterkwaliteit van de rivier in de toekomst te zullen blijven
beschermen door nauwer samen te werken en er soortgelijke verdragen bestaan
voor de Schelde, maar niet specifiek gericht op chronische belasting van zeer
zorgwekkende stoffen.

Overwegende dat: 
• Estuarium de Westerschelde een van de belangrijkste Europese vaarwegen is en

voor uiteenlopende doelen wordt gebruikt, zoals recreatie en visserij;
• Door illegale en legale PFAS-lozingen de kwaliteit van het water van de

Westerschelde zorgwekkend slecht is geworden, flora en fauna lijden onder de
vergiftigingen en de volksgezondheid gevaar loopt;

• Het CDA reeds een motie heeft ingediend om bij de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat met klem aan te dringen op een actieplan om de PFAS-gehaltes in de
Westerschelde verder omlaag te brengen, welke is aangenomen.

Van mening zijnde dat: 
• Een Schone Schelde Verdrag – naar analogie van afspraken die gemaakt zijn over

de Rijn – tot verbetering van het ecosysteem van de Westerschelde kan leiden en
tevens de samenwerking tussen de Nederlandse, Franse en Belgische overheden
versterkt.

Spreken uit dat:
• PFAS-vervuiling bij de bron gezuiverd moet worden en dit middels een Schone

Schelde Verdrag wordt bewerkstelligd;
• Er extra aandacht moet komen voor chronische belasting van de Westerschelde door

zeer zorgwekkende stoffen.

1

https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Rechtliche_Basis/NL/legal_Nl_1999.pdf 
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Roept het college van Gedeputeerde Staten op: 
• Om bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat en de betrokken overheden rondom de Westerschelde 
aan te dringen een Schone Schelde Verdrag op te stellen; 

• Provinciale Staten te informeren over het verloop van het opstellen van het Verdrag. 
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
CDA,     VVD,    PvdA, 
 
 
Hannie Kool-Blokland   Hans van Geesbergen Inez Flameling 
 
 
Anton Geluk   Lijst Bosch,  GroenLinks, 
 
 
Rinus van ’t Westeinde Vincent Bosch  Gerwi Temmink 
 
 


