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Nissewaard, 15 juli 2017 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen lozingen GenX door Chemours 
 
Geacht College, 
 
Vandaag is een onderzoek naar de aanwezigheid van GenX in ons drinkwater gepubliceerd 
door het AD/Rotterdams Dagblad. Hieruit blijkt dat deze stof in ons drinkwater zit na 
lozingen van chemiebedrijf Chemours. Volgens toxicologen zou deze stof niet in ons 
drinkwater moeten zitten en is langdurige blootstelling schadelijk voor de gezondheid. 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 
 

1) Is het college bekend met deze publicatie in het AD/Rotterdams Dagblad? 

2) Was het college al eerder op de hoogte van dit probleem en zo ja, welke stappen 

heeft het college gezet om deze problemen aan te pakken of aan te kaarten? 

3) Deelt het college de mening van Nissewaard Lokaal dat deze stof niet in ons 

drinkwater thuishoort? 

4) Deelt het college de mening dat de lozingen door Chemours moeten stoppen nu 

blijkt dat 3,25 miljoen afnemers getroffen worden door deze lozingen? 

5) Wat gaat het college doen om deze lozingen tegen te houden? 

Evides heeft aangegeven zich zorgen te maken. Volgens het bedrijf moeten de bronnen voor 
leidingwater zo schoon mogelijk zijn. Het bedrijf heeft aangegeven dat de lozing van de stof 
aan banden moet, anders zijn er gigantische investeringen nodig om het drinkwater met 
nieuwe filters veilig te houden. Kosten die ten laste komen van de consument. 
 

6) Indien lozingen niet gestopt kunnen worden, deelt het college dat Chemours 

verantwoordelijk moet worden gesteld voor de kosten die Evides en andere 

drinkwaterbedrijven moeten maken om het drinkwater schoon te maken? 

7) Wat is het college bereid te doen om dit mogelijk te maken? 

Wij zien uw beantwoording graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Chris Hottentot 
Fractievoorzitter 
Nissewaard Lokaal 


