
Beste collega Raadsleden en Collegeleden, 
 
Door middel van een mediabericht werden we gewezen op het feit dat Sabic ook PFAS  
loost op de Westerschelde. 
 
Uiteraard ligt de vergunningverlening voor deze lozing bij het Provinciebestuur. 
 
Wij lazen dat Sabic deze lozing met 90% moet terugdringen toch zijn wij ook benieuwd naar 
de hoeveelheid PFAS wat in de lucht wordt uitgestoten. 

• Is het bekend of, en gebeurt dit daadwerkelijk ook, dat er PFAS-emissies in de lucht 
zijn? 

• Is bekend in welk tijdsbestek de lozing en eventuele emissies naar 0% moet worden 
teruggebracht? 

• Bovendien, is het bekend of er nog meer bedrijven zijn in onze gemeente die PFAS 
uitstoten? 

 
Welke schadelijke eigenschappen hebben PFAS? 

Van een aantal PFAS is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben. Dit zijn 
bijvoorbeeld PFOSperfluoroctaansulfonaten  en PFOAperfluoroctaanzuur. Ook over de 
ongewenste eigenschappen van GenX-stoffen is steeds meer informatie beschikbaar. Van 
deze stoffen is bekend dat ze: 

• Niet of nauwelijks afbreken in het milieu (ze zijn persistent) 
• Schadelijke effecten kunnen geven in mensen en het milieu (ze zijn toxisch) 
• Zich gemakkelijk en snel verspreiden in het milieu (ze zijn mobiel) en/of 
• Ophopen in het menselijk lichaam, in dieren en planten (ze zijn bioaccumulerend). 

Bron: https://www.rivm.nl/pfas 

Wij zijn bezorgd want willen wij richting onze Zeeuwse buurgemeenten en Provincie een 
goede buur zijn en de gezondheid van mens en dier heeft wat ons betreft prioriteit, ook die 
van onze eigen gemeente. 
 
Onlangs heeft het College een brief gestuurd naar het Provinciebestuur om onze 
gezamenlijke zorgen uit te spreken over de verwachtte fijnstof-emissies door de nieuwe 
Biomassacentrale op het Sabic-terrein. 

• Kunnen we als Raad en College wederom een brief sturen naar het Provinciebestuur 
met nu de vraag de focus op PFAS te leggen. 

 
Bij deze kondigen we een motie aan om als gemeente Bergen op Zoom het ‘Schone Lucht 
Akkoord’ te tekenen zoals het Longfonds aan alle Nederlandse gemeenten heeft gevraagd. 
( https://www.schoneluchtakkoord.nl ) 
 
We nodigen alle fracties uit om hierover mee te denken en deze mede in te dienen. 
 
Namens: SP, BSD, Samen 0164, PvdA en GL. 
 



 


