Agendapunt 9: Motie niet behorend bij agendapunt,
Verbeteren gezag, coördinatie en regie GS
Van het lid G. van Unen
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 12 november 2021
Constaterende, dat uit het PFAS schandaal blijkt dat:
•

De Provincie Zeeland bij de controle op de kwaliteit van het oppervlaktewater geen
rol speelt;

•

De lozingsvergunningen op het oppervlaktewater, de controle daarop en de
communicatie daarover buiten de Provincie omgaan;

•

Dit zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse lozingen geldt;

Overwegende dat:
•

Toen de PFAS-vervuiling bij 3M in Vlaanderen op 23 mei 2021 in de pers kwam, de
alarmbellen in Zeeland niet zijn afgegaan.

•

De aandacht voor de PFAS vervuiling in de Westerschelde pas ontstond na een
artikel in de PZC op 19 juni naar aanleiding van een brief van het Ministerie van I&W
op 4 juni aan de tweede kamer gezonden, waarin de jarenlange overschrijding van de
PFAS normen in de Westerschelde werd gemeld;

•

Van deze brief geen kopie naar de Provincie, als meest belanghebbende, is gestuurd;

•

De Provincie op het persartikel voortvarend heeft gereageerd door alle betrokken
partijen in juli bij elkaar te brengen;

•

Het 3M schandaal pas half augustus de aandacht kreeg door alarmerende berichten
dat de geloosde PFAS in de Schelde tot zeer hoge concentraties leidde;

•

De informatie daarover mede dankzij de pers bekend werd;

•

Het internationale karakter hiervan wel de coördinatie van het rijk vereist, maar het
rijk helaas niet coördineert;
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•

Het heel goed voor te stellen is dat met vele grensoverschrijdende wateren en wegen
tussen Vlaanderen en Zeeland, GS deze coördinerend rol veel beter zelf uit kan
voeren.

•

Uit de gebeurtenissen rond de PFAS blijkt dat uiterst belangrijke informatie door geen
van de bevoegde gezagen en controlerende organisaties aan de provincie Zeeland
wordt gemeld en de Provincie Zeeland als meest belanghebbend gezag daar niets
over te vertellen heeft;

Zijn van mening:
•

Dat omdat dit nu eenmaal zo is afgesproken, geen reden is om dat zo te laten en
gezien deze gebeurtenissen, het hoog tijd wordt dit aan te passen en te verbeteren,
zodat het Zeeuwse provinciebestuur sneller, efficiënter, doelmatiger en
daadkrachtiger kan optreden om de gezondheid en de veiligheid van de inwoners
van Zeeland te kunnen waarborgen.

Dragen het college van GS op:

• Te onderzoeken hoe de huidige ontoereikende gezags-, coördinatie- en
communicatiestructuur met betrekking tot het lozen van alle zeer zorgwekkende
stoffen in de Zeeuwse wateren verbeterd kunnen worden en dit spoedig aan PS te
rapporteren.
En gaan over tot de orde van de dag.

Voor de SP, Statenlid Ger van Unen
Voor GroenLinks, Statenlid Gerwi Temmink
Voor 50 Plus, Statenlid Willem Willemse
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