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Standpunt adviesrapport Crisis Expert Team PSH GOR inzake PFAS

Geachte raad,
Hierbij informeren we u over het ingenomen standpunt van ons college inzake het
adviesrapport van het Crisis Expert Team PSH GOR (hierna crisisexpertteam). Op verzoek
van de GR GGD Zeeland heeft het crisisexpertteam een advies uitgebracht over een
regionaal gezondheidsonderzoek naar aanleiding van de aanwezigheid van PFAS in de
Westerschelde.
Het crisisexpertteam raadt een regionaal gezondheidsonderzoek naar PFAS af, omdat het
niet bijdraagt aan een betere gezondheidszorg. Zij stellen in het advies dat de uitkomsten
van een gezondheidsonderzoek rondom de Westerschelde niets zullen zeggen over de
oorzaak (blootstellingsbron) of het gevolg (mogelijke gezondheidseffecten). Maatregelen om
blootstelling of gezondheidseffecten te beperken zullen dus niet kunnen worden genomen.
Daarnaast zal de ongerustheid in Zeeland niet door dergelijk regionaal onderzoek afnemen.
Door de afstand van de 3M-fabriek in Zwijndrecht (België) zijn bovendien de PFASconcentraties rondom de Westerschelde veel lager dan in de directe omgeving van de 3Mfabriek. Het is bekend dat de Nederlandse bevolking wordt blootgesteld aan PFAS, daarom
is er nationaal of zelfs internationaal beleid nodig om de blootstelling te verminderen.
Het crisisexpertteam adviseert wel om een regionaal loket in te richten om vragen van
inwoners te kunnen beantwoorden en beter in beeld te krijgen welke vragen en zorgen er
zijn over PFAS. Op basis van die bevindingen kan er gericht voorlichting of ondersteuning
worden geboden. Daarnaast adviseert het crisisexpertteam om aan te sluiten bij de
meerjarige landelijke monitoring van PFAS in de leefomgeving en in de mens, zoals
voorgenomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een landelijk onderzoek kan voor zowel
wetenschappelijke- als beleidsmatige meerwaarde zorgen. In een breed landelijk
gezondheidsonderzoek zouden blootstellingsroutes en gezondheidseffecten voor de hele
Nederlandse bevolking meegenomen kunnen worden met speciale aandacht voor locaties
met een bekende PFAS-bron. Ook adviseert het crisisexpertteam om lessen te trekken uit
buitenlandse biomonitoringsprogramma's, zoals dat van de Vlaamse Overheid die al twintig
jaar een uitgebreid biomonitoringsprogramma uitvoert. In Nederland bestaat thans geen
traditie om biomonitoring uit te voeren.
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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het advies van het
crisisexpertteam over te nemen, aan te sturen op een regionaal loket voor PFASgerelateerde vragen en aan te sturen op een breed landelijk onderzoek.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar
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