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K o r t

Kamerleden willen transparantie 
over te lozen stoffen 

Eind september debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris 

Dijksma (IenM) en minister Asscher (SZW, in verband met de 

veiligheid van werknemers) over de problemen bij het chemische 

bedrijf Chemours in Dordrecht rondom de lozingen van de stof 

GenX. Verschillende Kamerleden pleitten voor meer transparantie, 

om te voorkomen dat iedere keer nieuwe stoffen opduiken in de 

openbare ruimte. 

Jessica van Eijs (D66) vindt het belangrijk dat bevoegde gezagen en 

drinkwaterbedrijven actuele informatie hebben over welke stoffen 

de industrie loost, hoeveel en wanneer. Zij vindt het vreemd dat 

drinkwaterbedrijven zelf op zoek moeten naar stoffen in het water. 

D66 en GroenLinks hebben hierover een motie ingediend. 

Voor Cem Laçin (SP) is de enige veilige grens van GenX in drinkwa-

ter ‘nul’. Hij vroeg of het klopt dat de kosten voor zuivering van 

GenX bij de consument terechtkomen, in plaats van bij de vervuiler. 

Hij vraagt van het kabinet stappen om stoffen bij de bron aan te 

pakken. Laçin diende met de Partij voor de Dieren een motie in die 

het Rijk verzoekt met de provincie, Chemours en de drinkwater-

bedrijven technische alternatieven te onderzoeken voor de huidige 

lozingen. 

Suzanne Kröger (GroenLinks) vindt dat we achter de feiten aanlopen 

qua schadelijke stoffen. Industriële bedrijven moeten verplicht zijn 

actief te communiceren naar vergunningverleners en drinkwater-

bedrijven over te lozen stoffen, om risico’s te voorkomen. 

Staatssecretaris Sharon Dijksma (IenM) stelde dat mens en milieu 

niet blootgesteld mogen worden aan schadelijke hoeveelheden ge-

vaarlijke stoffen. De staatssecretaris geeft ook aan de zorgen van 

mensen om het drinkwater te delen. Over de veiligheid van drink-

water als eerste levensbehoefte mag geen twijfel bestaan. 

De motie van D66 en GroenLinks is aangenomen. De regering gaat 

onderzoek doen naar het introduceren van een actieve informatie- 

en monitoringsplicht voor bedrijven richting de vergunningverle-

ner en de drinkwaterbedrijven. Zo moet duidelijk worden welke 

stoffen bedrijven lozen, in welke hoeveelheden en wanneer. Vewin 

is blij dat deze motie is aangenomen. De motie van de SP en de PvdD 

is verworpen.


