
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3506 

 

Onderwerp 

Hoge PFOA en GenX concentraties in spaarbekken Evides 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van 

Provinciale Staten B.K. Potjer (GroenLinks), W.A Minderhout (PvdA) en 

L.J.M.W. Neijenhuis (D66), d.d. 17 april 2019, bij mij de volgende vragen 

hebben ingediend: 

 

 

Toelichting 

Vlakbij DuPont en Chemours ligt het spaarbekken de Grote Rug. Uit dit spaarbekken 

produceert Evides onder meer drinkwater. De Stichting het Wantij heeft met een 

beroep op de wet openbaarheid bestuur informatie achterhaald over hoge 

concentraties PFOA en GenX in het Spaarbekken en in de lozingen op het riviertje het 

Wantij. Een riviertje die een ecologische verbinding vormt en waarin ook wordt 

gezwommen. In de bijgevoegde brief roept de Stichting de minister op om in te 

grijpen. 

 

1. Wat het College op de hoogte van deze concentraties PFOA en GenX in het 

spaarbekken en het daaruit geloosde water? Zo ja, sinds wanneer en elke actie heeft 

zij ondernomen sinds zij erachter kwam? Zo nee, hoe komt dat en welke actie wil zij 

ondernemen nu zij er kennis van neemt? 

 

2. Deelt het College de conclusies van Stichting het Wantij dat de PFOA en GenX 

afkomstig zijn uit DuPont/Chemours? Zo nee, hoe komt het volgens haar dan terecht 

in het spaarbekken?  

 

3. Was bij de vergunningverlening voor de lozingen bij DuPont/Chemours rekening 

gehouden met het feit dat deze stoffen in het spaarbekken terecht zouden komen? Zo 

ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet? 

 

De Stichting richt haar brief tot de Minister, maar als coördinerend bevoegd gezag, als 

toezichthouder op de kwaliteit van zwemwater en als verantwoordelijke overheid voor 

de omgevingskwalteit speelt de provincie ook een rol.  

 

4. Kan het College de gestelde vragen van de Stichting beantwoorden? Zo nee, hoe 

verhoudt zich dat tot de hierboven beschreven rollen?  

 

5. Wat wil het College doen om de beantwoording door het rijk te bespoedigen en 

Provinciale Staten en Stichting het Wantij hierover te informeren?  

 



 

Pagina 2/2 6. Welke mogelijkheden ziet het College om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen? 

Hoe gaat zij Chemours, Evides en eventueel andere betrokken overheden aansporen 

om de situatie zo snel mogelijk op te lossen? 

 

 

 

Den Haag, 17 april 2019 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


