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BIJLAGE ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

PFAS in strooizout 

Geachte heer Dercksen, 

Toelichting: 
Naar aanleiding van Uw vragen, dd 12 november jl, inzake de mogelijke aanwezigheid van PFAS in het 
strooizout dat door de provincie Utrecht wordt gebruikt, volgt hieronder de beantwoording. 

1. Treft dit ook het provinciaal strooizout? 

Antwoord: 
Indien de hoeveelheid poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in het strooizout van Rijkswaterstaat (RWS) 
te hoog blijkt te zijn, dan geldt dit ook voor het strooizout van de provincie Utrecht. De provincie Utrecht 
maakt gebruik van hetzelfde contract als RWS en krijgt dus het zout van dezelfde leverancier 
(Eurosalt). Dit is niet de leverancier genoemd in het artikel. 

2. Kent u de column van biochemicus en emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan in de NRC van 
9 november jl. waarin hij schrijft dat PFAS "weinig of geen effect heeft op de gezondheid van de 
mens"? Laat staan met de drempelwaarde die nu gehanteerd wordt. 

Antwoord: 
Wij zijn bekend met de column van Martijn Katan in de NRC van 9 november jl. 

3. Bent u het met PW-fractie eens dat er om deze redenen niet geaarzeld mag worden met het strooien 
op provinciale wegen, daar het onacceptabel is om vanwege dit non-probleem de veiligheid van 
weggebruikers in gevaar te brengen? Zo nee, waarom niet? 
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Antwoord: 
De provincie Utrecht hecht bijzonder grote waarde aan de veiligheid van haar inwoners en 
weggebruikers. Aangezien het 'niet strooien', om gladde wegen te voorkomen, een groot en 
aantoonbaar risico is voor de weggebruikers, zal er om deze reden gewoon worden gestrooid. De 
aanwezigheid en schadelijkheid van PFAS in het strooizout moet nog worden aangetoond. Zodra blijkt 
dat er een duidelijk risico voor de gezondheid van de mens bestaat, zal opnieuw een afweging moeten 
worden gemaakt. Deze afweging wordt in gezamenlijkheid met RWS gemaakt. 

4. Gelat op da eerste nachtvorst dia waal achter de rug hebben en die eerder kwam dan gemiddeld, 
verzoeken wij u deze vragen binnen een week te beantwoorden. 

Antwoord: 
Akkoord 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voorzitter, 
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