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Schriftelijke vragen over PFAS-lozing in Westerschelde 
 
Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
Via een memo van de Gedeputeerde werden Provinciale Staten geïnformeerd over dat SABIC uit 
Bergen op Zoom PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) loost in de Westerschelde. PFAS behoren tot 
de Zeer Zorgwekkende Stoffen omdat ze niet of slecht afbreken in de natuur, schadelijk zijn voor 
mens en milieu en veelal ophopen in het lichaam.  
 
Deze PFAS-lozing van 51 kg per jaar was niet bij Gedeputeerde Staten bekend. GroenLinks verbaast 
zich erover dat deze lozing niet eerder is gemeld bij het bevoegd gezag, en dat SABIC deze 
gevaarlijke stoffen zomaar, zonder vergunning, loost in de Westerschelde.  
 
De fractie van GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde 
Staten: 

 
1. Aangegeven wordt dat SABIC circa 51 kg/jaar PFAS heeft geloosd. Hoeveel jaar loost SABIC 

al deze stoffen op de Westerschelde? Indien dit meerdere jaren heeft plaatsgevonden, kan 
SABIC aangeven per jaar hoeveel is geloosd, uitgesplitst naar type PFAS? Zo nee, waarom is 
dit inzicht er niet?  

 
2. Wanneer heeft SABIC gemeld dat zij deze stoffen lozen? Wie is het bevoegd gezag voor de 

waterwetvergunning? 
 

3. Kan GS aangeven wat de gevolgen voor milieu, dier en mens zijn van deze lozingen?  
 

4. In de memo wordt aangegeven dat niet gehandhaafd kan worden, aangezien er nooit 
specifieke normen voor PFAS zijn opgelegd. Dit verbaast GroenLinks. Hoe verhoudt dit 
namelijk tot het principe ‘Wat niet in een vergunning staat, wordt geacht niet te worden 
geloosd’?  
 

5. Nadat duidelijk werd dat SABIC zonder vergunning gevaarlijke stoffen loost op het water, 
hebben Gedeputeerde Staten gevraagd aan SABIC om de lozing stop te zetten? Zo nee, 
waarom niet?  
 

6. Er wordt aangegeven dat het bedrijf een aantal maatregelen heeft bedacht en uitgewerkt om 
lozing van PFAS te voorkomen. Wat is de effectiviteit van deze maatregelen en voldoen deze 
maatregelen aan de Best Beschikbare Technieken +? Wanneer gaan deze maatregelen van 
kracht? Wanneer wil GS dat deze maatregelen uiterlijk van kracht zijn? Indien dit niet op tijd 
is gebeurd, wat is dan de consequentie?  
 

7. Stoot SABIC naar lucht, bodem of water ook andere ZZS of potentiële ZZS uit? Zo ja, welke 
zijn dat en in welke hoeveelheden? Indien er ook pZZS worden uitgestoten hoe wordt dan 
gevolg gegeven aan de aangenomen motie van de Staten over pZZS?1 

 
We zien de beantwoording graag tegemoetkomen, 

 
1  https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/6bf0be4b-c5ec-40d1-a05c-
77260503ee1f?documentId=f13d8a1d-cfe0-446f-bcf8-212992237e0e  



 
Bij voorbaat dank, 
 
Namens de fractie van GroenLinks Brabant 
Tom Ludwig  
 


