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Algemeen Overleg Water 

Tweede Kamerleden vragen om 
stevige inzet waterkwaliteit

Op 21 juni spraken de Kamerleden van D66, SP, CDA, ChristenUnie, 

PVV, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en VVD tijdens het Algemeen 

Overleg (AO) Water over een veelheid aan onderwerpen op het 

gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid. 

Illegale lozing door Chemours
Alle aanwezige Kamerleden vroegen de minister welke stappen zij 

gaat ondernemen, nu gebleken is dat Chemours zonder vergunning 

het middel GenX direct op het oppervlaktewater heeft geloosd. 

Minister Schultz van IenM gaf aan boos te zijn op Chemours. 

Meerdere Kamerleden vroegen om bij vergunningverlening beter 

rekening te houden met de effecten van een lozing op de bronnen 

van de drinkwatervoorziening. 

Cem Laçin (SP) gaf aan dat bij het verlenen van de vergunning voor 

de legale lozing van GenX geen immissietoets was uitgevoerd op 

de effecten voor het innamepunt voor de drinkwatervoorziening. 

Uiteindelijk is dat op aandringen van Rijkswaterstaat wel gebeurd, 

maar dit is volgens Laçin nog steeds onvoldoende om de drink-

watervoorziening veilig te stellen. 

Jessica van Eijs (D66) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vroegen 

aandacht voor de aanpak van medicijnresten. Er moeten behalve 

maatregelen aan het einde van de keten, zoals extra zuiveringen 

bij bouwen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, vooral bronmaat-

regelen genomen worden. Ook Corrie van Brenk (50PLUS) gaf aan 

geschrokken te zijn van de forse emissie van geneesmiddelen op 

het oppervlaktewater. 

Jaco Geurts (CDA) wilde over het mestbeleid weten waarom niet de 

Nitraatrichtlijn, maar de strengere Kaderrichtlijn Water (KRW) ge-

volgd wordt. Rik Grashoff (GroenLinks) gaf aan dat deze opstelling 

hem verbaasde. Hij vindt juist dat de minister van IenM krachtig 

moet opkomen voor betere waterkwaliteit. 

Laçin gaf aan dat bodemverontreiniging één van de grote knelpun-

ten is voor grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoor-

ziening. Hij vroeg voor de nieuwe Aanvullingswet Bodem om goede 

waarborgen om bronnen voor de drinkwatervoorziening te bescher-

men tegen bodemverontreiniging. 


