
van Gedeputeerde Staten 

op vragen van

Antwoord

FZ/GS/Alg

H.W.H. Groenendijk (PVV)

(d.d. 24 mei 2017)

Nummer

3303

Onderwerp

Gifschuim en overig gebruik PFOA

Aan de leden van Provinciale Staten

1. Bent u bekend met het bericht “Brandweer blust met gifschuim1”?

Antwoord

Ja. 

De brandweer gebruikt volgens de Veiligheidsregio geen schuimvormend middel meer 

met PFOA. Wel kan schuimvormend middel andere fluorkoolwaterstoffen bevatten, zie 

ook de informatie hierover op de website van Brandweer Nederland 

https://www.brandweer.nl/media/5545/blusschuim-faq-240517.pdf?param=0

De Veiligheidsregio’s zijn zich bewust van de voor- en nadelen van fluorhoudend 

blusschuim. Daar waar mogelijk worden tegenwoordig alternatieven ingezet en zowel 

op nationaal als op internationaal niveau wordt gezocht naar passende alternatieven 

voor fluorhoudend blusschuim. Voor een aantal toepassingen kunnen fluorhoudende 

blusmiddelen nu nog niet gemist worden zonder gevolgen voor de brandveiligheid.

2. Kunt u Provinciale Staten een lijst laten toekomen met alle bedrijven in Zuid-Holland 

die thans PFOA gebruiken, of dit in de afgelopen vijf jaar hebben gebruikt? Zo neen, 

waarom niet?

Antwoord

Bij geen van de bedrijven waarvoor Gedeputeerde Staten het Wabo bevoegd gezag 

zijn, is het gebruik van PFOA in het productieproces of de emissie van PFOA vergund. 

Daarmee is het niet toegestaan en er zijn dan ook geen voorschriften over 

opgenomen in namens GS verleende omgevingsvergunningen.

Tot najaar 2012 is PFOA door Chemours (destijds onder de naam DuPont) gebruikt bij 

de productie van kunststoffen. De vergunde emissie van PFOA bij Chemours is door 

de provincie in opeenvolgende vergunningen vanaf 1992 steeds verder gereduceerd

                                        
1 Bron: “Brandweer blust met gifschuim”, dinsdag 23 mei 2017.
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waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn die in het productieproces 

gebruik maken van PFOA of deze stof de laatste vijf jaar hebben gebruikt.

Op 14 juni 2017 heeft de Europese Commissie het eerder aangekondigde verbod op 

de productie en het gebruik van PFOA gepubliceerd2. Voor de productie en de meeste 

toepassingen van PFOA wordt dit verbod effectief op 4 juli 2020. 

Zo lang het gebruik van PFOA nog niet verboden is, valt niet uit te sluiten dat bij op-

en overslagbedrijven, die voor hun klanten chemicaliën opslaan en vervoeren, nog 

PFOA-houdende producten aanwezig zijn. Er is dan echter geen sprake van enige 

emissie.

Bij bedrijven die grote hoeveelheden brandgevaarlijke stoffen opslaan, zoals Brzo 

inrichtingen en PGS15 opslagloodsen met beschermingsniveau 1, worden zware 

eisen gesteld aan de brandveiligheid en blusvoorzieningen. In deze bedrijven en door 

de brandweer wordt in schuimblussystemen gebruik gemaakt van schuimvormend 

middel dat fluorkoolwaterstoffen kan bevatten. In oudere installaties bij bedrijven kan 

mogelijk nog PFOA in het schuimvormend middel voorkomen. Voor deze 

blussystemen geldt dat PFOA-houdend schuimvormend middel op basis van het 

reguliere onderhoudsschema uitgefaseerd zal worden en dan wordt vervangen door 

minder schadelijke alternatieven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar 

de eerder genoemde website van Brandweer Nederland.

3. Kunt u ons informeren over de vigerende afspraken aangaande het gebruik van PFOA 

bij deze bedrijven? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Zie de beantwoording van vraag 2.

4. Welke stappen of maatregelen heeft u de afgelopen periode genomen om het gebruik 

van PFOA in Zuid-Holland terug te dringen, danwel uit te bannen?

Antwoord

Zie de beantwoording van vraag 2.

5. Zijn er in het Provinciehuis of op andere gebouwen in beheer bij de provincie 

schuimbrandblussers aanwezig die mogelijk PFOA bevatten? Zo ja, wanneer worden 

deze blussers buiten werking gesteld?

Antwoord

Voor de schuimblussers in beheer van de Provincie geldt dat deze voldoen aan alle 

wettelijke eisen. Afhankelijk van de leeftijd valt niet uit te sluiten dat deze mogelijk nog 

PFOA kunnen bevatten. Voor deze blussers geldt dat deze op basis van het reguliere 

onderhoudsschema uitgefaseerd worden en dan vervangen worden door PFOA-vrije 

schuimblussers. 

                                        
2 Verordening (EU) 2017/1000, PbEU L 150 van 14 juni 2017, p. 14.
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6. Bent u bereid om de problematiek rondom PFOA, zeker in het licht van de kwestie van 

het gebruik van PFOA door DuPont/Chemours, aan te kaarten bij de Zuid-Hollandse 

brandweerregio’s? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Wij gaan ervan uit dat u hier doelt op de Veiligheidsregio’s waarin de brandweerregio’s 

zijn opgegaan. Uit een inventarisatie bij de Zuid-Hollandse Veiligheidsregio’s is 

gebleken dat zij op de hoogte zijn van de problematiek rondom fluorhoudend 

schuimvormend middel en daar door Gedeputeerde Staten niet op gewezen hoeven te 

worden. Zie verder de beantwoording van vraag 1.

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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Algemeen Dagblad, dinsdag 23 mei 2017. 
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