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Onderwerp: Lozing(en) GenX in Brabant 
 
 
Geacht College, 
 
In het Algemeen Dagblad, Eindhovens Dagblad en Brabant Dagblad van 20 november jl. staat dat 
twee waterschappen in Brabant een onderzoek zijn gestart naar hoge concentraties GenX in het 
oppervlaktewater, die vorige maand zijn ontdekt. Deze verhoogde concentraties GenX zijn gevonden 
bij de rioolwaterzuiveringen rondom Eindhoven en Aarle-Rixtel. Vermoedelijk zijn er nog één of meer 
bedrijven die de stof GenX lozen.1 
 
Het is van groot belang dat de vervuiler(s) snel gevonden wordt c.q. worden en dat er daarna zo 
spoedig mogelijk een einde komt aan de lozing(en). Deze vervuiling is immers van directe invloed op 
de kwaliteit van het drinkwater in Rotterdam, Den Haag en de provincie Zeeland. 
 
De fractie van D66 heeft naar aanleiding van deze berichtgeving de volgende vragen aan het College: 

1. Is het College door de waterschappen op de hoogte gebracht van deze lozing(en)? 
2. Hoe kan de bron van deze vervuiling zo spoedig mogelijk worden achterhaald? 
3. Kunt u aangeven hoe u Provinciale Staten gaat informeren, zodra de bron bekend is, over: 

a. of dit bedrijf/deze bedrijven vallen onder het bevoegd gezag van de provincie? 
b. welke maatregelen provincie of gemeenten kunnen treffen om een einde te maken 

aan de lozing(en) en om herhaling te voorkomen? 
4. Hoe verloopt de samenwerking in dit dossier tussen de waterschappen en de 

omgevingsdienst? 
5. Welke mogelijkheden ziet u ten aanzien van verscherpt toezicht, bijvoorbeeld door de 

omgevingsdiensten, om vervuiling van drinkwater te voorkomen? 
6. Kunnen de milieu inspecteurs van de omgevingsdiensten ook worden ingezet voor milieu 

inspecties op dit onderwerp? 
 
Lambert Verheijen, dijkgraaf van het Waterschap Aa en Maas, pleit voor gebiedsgerichte handhaving 
op basis van Europese normen. Deze handhaving geschiedt per watergang. De heer Verheijen geeft 
aan dat u hierover al met de waterschappen in gesprek bent.  

7. Wat is de status van deze gesprekken? Welke kansen en belemmeringen ziet u? 
 
 

                                                           
1 https://www.ad.nl/dordrecht/tweede-bedrijf-loost-genx-in-water~a44278d7/; https://www.ed.nl/eindhoven/twee-
waterschappen-in-brabant-beginnen-onderzoek-naar-hoge-hoeveelheden-genx~a44278d7/;  
https://www.bd.nl/brabant/twee-waterschappen-in-brabant-beginnen-onderzoek-naar-hoge-hoeveelheden-
genx~a44278d7/ 
 

https://www.ad.nl/dordrecht/tweede-bedrijf-loost-genx-in-water~a44278d7/
https://www.ed.nl/eindhoven/twee-waterschappen-in-brabant-beginnen-onderzoek-naar-hoge-hoeveelheden-genx~a44278d7/
https://www.ed.nl/eindhoven/twee-waterschappen-in-brabant-beginnen-onderzoek-naar-hoge-hoeveelheden-genx~a44278d7/
https://www.bd.nl/brabant/twee-waterschappen-in-brabant-beginnen-onderzoek-naar-hoge-hoeveelheden-genx~a44278d7/
https://www.bd.nl/brabant/twee-waterschappen-in-brabant-beginnen-onderzoek-naar-hoge-hoeveelheden-genx~a44278d7/


Wij zien uit naar uw antwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Namens fractie van D66, 
Femke Dingemans 
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