
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
Aan  :   College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Datum  :   13 mei  2019 
Onderwerp :   GenX in drinkwater en vergunning Rijk voor lozing GenX 

 

Toelichting 
 
In  2017 is door het drinkwaterbedrijf Dunea aangegeven dat ook in het drinkwater in o.a. 
Pijnacker-Nootdorp de giftige stof GenX in het drinkwater is aangetroffen. De stof is 
gevonden in de drinkwaterbron van Dunea, de Afgedamde Maas.1 
 
Het is zeer goed mogelijk dat deze giftige stof in het drinkwater is beland via de lozing van 
GenX door het chemische bedrijf Chemours in Dordrecht. De provincie Zuid-Holland heeft de 
vergunning al terug gebracht tot wat op provinciaal niveau mogelijk was. De provincie heeft 
in 2018 al handhavend opgetreden tegen de illegale lozingen van de giftige stof PFOA door 
Chemours.2  
 
Het Rijk is nu voornemens om Chemours een vergunning te verlenen voor de lozing van 
GenX in het Rijkswater de Merwede. De Partij voor de Dieren vindt dat het bedrijf hiermee 
beloond zou worden voor slecht gedrag en maakt zich zorgen over de veiligheid van het 
drinkwater in onze gemeente. 
 
Naar aanleiding van de toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u 
voor. 
 

Vragen 

1) Kent u het bericht ‘Chemours: minister wil directe lozingen GenX op de Merwede 
legaliseren’?3 

2) Weet u of er nog steeds GenX aanwezig is in het drinkwater in onze gemeente? Zo 
ja, wat is hoeveelheid? 

3) Hebt u een beeld van de nadelige gevolgen van GenX in het drinkwater voor de 
veiligheid van de inwoners in onze gemeente? Zo ja wat is dat beeld? Zo nee, wordt 
dit al onderzocht door Dunea en zo nee, bent u bereid het drinkwaterbedrijf te vragen 
dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? 

4) Is het college bereid om het Rijk op te roepen om de vergunning aan Chemours voor 
verlenging van de lozing van GenX niet te verlenen? Zo nee, waarom niet? 
 

A.H.K. van Viegen 
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren 
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp 

                                                      
1 https://www.omroepwest.nl/nieuws/3504433/Chemische-stof-GenX-aangetroffen-in-

drinkwater-Dunea 
2 https://www.ozhz.nl/fileadmin/user_upload/16-01-

2017_Brief_gedeputeerden_Janssen_en_Vermeulen_over_wijziging_emissies_Chemours_en

_TNO_rapport_Archiefonderzoek_historische_emissies_DuPont_Dordrecht.pdf 
3 https://www.waterforum.net/chemours-minister-wil-directe-lozingen-genx-op-de-merwede-

legaliseren/ 
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