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Onderwerp

Lozingen GenX door Chemours

Aan de leden van Provinciale Staten

1. Kent u het bericht ‘Chemours: minister wil directe lozingen GenX op de Merwede 

legaliseren?1

Antwoord

Ja. Rijkswaterstaat is namens de Minister het bevoegd gezag voor de directe lozing 

op het oppervlaktewater van de Beneden-Merwede en informeert ons over de 

(ontwerp)vergunning voor de directe lozing op de Beneden-Merwede. Voor een 

uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de Kamerbrief van de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat van 26 april 2019 over dit onderwerp2.

2. Hebt u een beeld van de nadelige gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en het 

milieu? Zo ja wat is dat beeld? Zo nee, bent u bereid dit te (laten) onderzoeken? Zo 

nee, waarom niet?

Antwoord

Het RIVM heeft in diverse rapporten gecommuniceerd over de mogelijke effecten van 

blootstelling aan GenX boven de gezondheidskundige grenswaarde3. Rijkswaterstaat 

heeft de aanvraag voor de directe lozing door Chemours beoordeeld en getoetst aan 

de normen. Daarvoor is door Rijkswaterstaat een immissietoets uitgevoerd waarbij 

aan de hand van de RIVM normendatabase gekeken is of de lozing niet tot bepaalde 

risico’s leidt voor gezondheid en/of ecologie.

Rijkswaterstaat is op basis van deze beoordeling tot de conclusie gekomen dat de 

aanvraag kan worden gehonoreerd. In navolging hiervan zal een ontwerpbesluit met 

bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd, waartegen zienswijzen kunnen 

worden ingediend. Het ontwerpbesluit zullen wij op de merites (laten) beoordelen.

                                                            
1
https://www.waterforum.net/chemours-minister-wil-directe-lozingen-genx-op-de-merwede-legaliseren/

2
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z08810&did=2019D17940

3
https://www.rivm.nl/genx
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0? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Onderzoek door Rijkswaterstaat in de periode juli 2017 tot mei 2018 heeft uitgewezen 

dat de aanwezigheid van GenX in de directe lozing veroorzaakt wordt door 

atmosferische depositie (neerslag vanuit de lucht) en vervolgens afspoeling met 

hemelwater vanaf het terrein. Naar verwachting zal deze lozing door atmosferische 

depositie verder afnemen omdat Chemours het gebruik van GenX sterk gaat

terugdringen de komende jaren.

Voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen geldt dat gestreefd dient te worden 

naar een nul-emissie. GenX is niet geclassificeerd als ZZS, maar wel door het RIVM 

aangewezen als potentiële ZZS. Ook voor een potentiële ZZS zoals GenX stuurt de 

provincie actief op het terugdringen van de emissies naar zowel lucht als water 

(indirecte lozing) voor zover dat binnen de wettelijke kaders mogelijk is.

De provincie heeft de vergunde emissies van de GenX stoffen, mede op grond van 

adviezen van Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbeheerder, de laatste jaren aanzienlijk 

verlaagd. Zo is de vergunde indirecte lozing van GenX in twee stappen teruggebracht 

van maximaal 6.400 kg per jaar in 2013 naar maximaal 140 kg per jaar vanaf 2019 en 

verder tot maximaal 20 kg per jaar vanaf 2021. Met deze stappen wordt geborgd dat 

de waterkwaliteit op orde blijft en er geen risico’s zijn met betrekking tot de onttrekking 

van rivierwater voor de drinkwaterproductie.  

4. Het bedrijf heeft al meerdere milieuovertredingen gepleegd. Bent u met ons van 

mening dat een dergelijk bedrijf niet beloond moet worden voor slecht gedrag door 

overtredingen te legaliseren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Als provincie Zuid-Holland staan wij voor een stringent handhavingsbeleid. Tegen 

overtredingen wordt door ons consequent conform de Landelijke 

Handhavingsstrategie opgetreden. 

Bestuurlijke handhaving heeft tot doel een overtreding te beëindigen en is dus niet 

bestraffend van aard. Het beëindigen van een overtreding is niet alleen mogelijk door 

hiertegen te handhaven, maar is ook mogelijk door legalisatie. Om die reden dient het 

bevoegd gezag (hier Rijkswaterstaat) op grond van vaste rechtspraak na te gaan of 

legalisatie van een overtreding mogelijk is voordat tot handhaving kan worden 

overgegaan. Of legalisatie door vergunningverlening mogelijk, is afhankelijk van de 

milieugevolgen van de aangevraagde activiteit. Als legalisatie mogelijk is, en de 

overtreder bereid is om een legalisatietraject te starten (door een vergunningaanvraag 

in te dienen), is dat de aangewezen weg, gelet op de hieruit voortvloeiende 

rechtszekerheid voor alle betrokkenen. Tegen een besluit tot legalisatie (een 

vergunning) staat immers bezwaar en beroep open.
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5. Bent u 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?

Antwoord

Zie de beantwoording van vraag 2 en 4.

Den Haag, 14 mei 2019        

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit
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