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Ons kenmerk 2022-0136167
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Zijn Amerikanen gevoeliger voor GenX 

dan wij?

Geachte heer Portier,

Bij brief van 7 juli 2022, bij ons ingekomen op 7 juli 2022, heeft u op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de fractie SP 
vragen gesteld inzake Zijn Amerikanen gevoeliger voor GenX dan wij?
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Bent u bekend met de nieuwe normen van de EPA?
Antwoord De EPA norm is een norm voor drinkwater. De zorg voor de kwaliteit 

van ons drinkwater ligt voor deze regio bij de drinkwaterbedrijven 
Evides en Oasen, waar wij regelmatig overleg mee hebben over het 
vraagstuk van PFAS-stoffen. 
Vanuit de drinkwaterbedrijven hebben we de volgende reactie 
ontvangen: 
"De drinkwaterbedrijven zijn op de hoogte van deze nieuwe 
(voorlopige) gezondheidskundige advieswaarden in de USA. Stoffen 
zoals PFAS horen niet thuis in bronnen voor ons drinkwater. Daarom 
pleit de drinkwatersector (samen met meerdere partijen) voor het 
vrijwel volledig terugdringen van de emissie van dergelijke stoffen. 
Specifiek voor PFAS pleiten we voor een totaalverbod, omdat deze 
stoffen slecht afbreken en daardoor lang in het milieu aanwezig blijven.
Schone bronnen zijn belangrijk: wat er niet in terecht komt, hoeven de 
drinkwaterbedrijven er ook niet uit te halen. Het Rijk, andere overheden
en bedrijven hebben allemaal een verantwoordelijkheid in het 
voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen. Een verbod 
voor PFAS en strengere vergunningverlening en handhaving van 
andere niet-natuurlijke stoffen zou daarbij de eerste stap moeten zijn. 

Als drinkwatersector is verbetering van de vergunningverlening, 
toezicht en handhaving van lozingen van drinkwaterrelevante stoffen 
(o.a. Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals PFAS) een onderwerp van 
gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast
hebben drinkwaterbedrijven intensievere afstemming met bevoegde 
gezagen voor betere vergunningverlening i.r.t specifieke 
lozingsvergunningen. Dus vanuit alle zijden spannen we ons in voor 
een beter milieu, waardoor we er alles aan doen om onze bronnen zo 
schoon mogelijk te houden, ondanks de consumptiemaatschappij en de
behoeften van mensen naar de producten van deze bedrijven."
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De drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de productie van 
schoon drinkwater, maar stellen geen normen op. 
Normen voor drinkwater worden opgesteld door het Rijk, naar 
aanleiding van advies van RIVM. Het RIVM doet regelmatig onderzoek 
naar de blootstelling aan PFAS via voedsel, drinkwater en andere 
bronnen. Ook het EPA rapport wordt hierbij betrokken, evenals de EFSA
publicatie in 2020. 
Het RIVM actualiseert kennis omtrent PFAS en ontwikkelt anderzijds 
handelingsperspectieven om PFAS in het milieu te verminderen. Dat 
vinden wij en de partners, waaronder de drinkwaterbedrijven een goed 
spoor. Wij vinden dat de emissie naar 0 moet en pleiten dan ook voor 
een totaal verbod van PFAS. 

Vraag 2. Bent u met ons van mening dat dit aanleiding moet zijn nog eens extra 
bezwaar te maken tegen het voornemen van de provincie om wederom
vergunning te verlenen voor lozing van GenX op het oppervlaktewater?

Antwoord Het college vindt, dat stoffen als PFOA en GenX niet in het milieu 
thuishoren en willen dus geen emissie meer van deze stoffen. Hoewel 
de gemeente geen vergunningverlener is voor Chemours en DuPont is 
onze inzet een veilige leefomgeving voor onze inwoners. Wij spannen 
ons hiervoor in en trekken op met het Rijk, provincie, andere 
gemeenten en partners zoals de waterschappen en 
drinkwaterbedrijven. De aanscherping van vergunningen is één van de 
concrete acties die daaruit voortkomen. Waar nodig sturen wij aan op 
aanscherping van vergunningen met zienswijzen, of vragen wij om 
verdere aanscherping van besluiten als wij vinden dat die niet ver 
genoeg gaan. Dit alles in het belang van onze inwoners. Wij hebben 
daarom ook zienswijzen ingediend op de ontwerpbeschikking van 
Chemours. Wij willen naar een nul emissie van PFOA en GenX . 
Afhankelijk van de beschikking van de provincie kunnen wij in beroep 
gaan tegen de beschikking. Wij laten ons hierin adviseren door de MOB.
Vanuit de drinkwaterbedrijven zijn ook zienswijzen ingediend, waar zij 
de volgende reactie op geven: 
"Oasen en Evides hebben ook een zienswijze ingediend als reactie op 
de (ontwerp)beschikkingen van Chemours, Dow en Du Pont. Wij menen 
dat de vergunningsvoorwaarden nog meer kunnen worden 
aangescherpt. Zoals eerder aan gegeven vindt de drinkwatersector het 
belangrijk dat onze bronnen voor de productie van drinkwater zo 
schoon mogelijk zijn en qua waterkwaliteit verbeteren. "

Vraag 3. Bent u met ons van mening dat er bij het kabinet en bij het RIVM op 
aangedrongen moet worden de nieuwe onderzoeken en normen van de
EPA te betrekken bij een herziening van de normen in Nederland?

Antwoord De drinkwaterbedrijven geven aan, dat RIVM deze normen meeneemt 
in haar huidige lopend onderzoek naar PFAS in voedsel, drinkwater en 
andere bronnen. Wij blijven in contact met de ministeries (VWS, IenW), 
het RIVM en de andere partners om kennis te delen, overleg te voeren 
over actuele ontwikkelingen. Wij hebben de indruk dat de instanties de 
ernst van het PFAS vraagstuk als urgent ervaren en nieuwe normen 
opstellen als dat vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt aangegeven. 
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Wij blijven aandringen op een uiteindelijk verbod op PFAS stoffen, zoals
Nederland met andere landen heeft aangekaart bij de Europese Unie1

Vraag 4. Kunt u aangeven welke acties u naar aanleiding van deze nieuwe 
informatie onderneemt, met name naar provincie, omgevingsdienst, 
kabinet en RIVM?

Antwoord Zoals al aangegeven, zijn de drinkwaterbedrijven voor de kwaliteit van 
drinkwater verantwoordelijk. Het RIVM start binnenkort onderzoek naar 
aanleiding van de EPA-publicatie. Zodra nieuwe normen worden 
opgesteld door RIVM hanteren drinkwaterbedrijven deze bij het meten 
van de kwaliteit van drinkwater. Onze acties blijven gericht op het 
samen optrekken met alle partners in het dossier PFAS.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester

1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/15/officiele-start-
voor-europees-pfas-verbod 
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