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Onderwerp

GenX in grond- en drinkwater
Datum

12 december 2017
Ons kenmerk

Geachte heer de Jonge,

C2217778/4286711
Uw kenmerk

Bij brief van 21 november 2017, ingekomen op 22 november 2017, heeft u
namens de SP fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

A.W. (Toon) van den Eng

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 28 41

1. Welke rol heeft de provincie als het gaat om lozingen van chemische
bedrijven?

Email

Antwoord: De provincie is het bevoegde gezag ten aanzien van een beperkt
aantal bedrijven. Dit zijn de bedrijven met een hoger risicoprofiel ten aanzien
van veiligheid en milieu. In die gevallen zijn wij verantwoordelijk voor de
vergunning, het toezicht en de handhaving van lozingen op het riool.

Bijlage(n)

2. Heeft de provincie contact gehad met de betrokken waterschappen,
waterbedrijven en Rijkswaterstaat over de resultaten van het onderzoek waaruit
nu blijkt dat deze stof in het oevergrondwater en drinkwater zit?
Antwoord: Ja.

3. Zo ja: waaruit bestond dit contact, wat is er besproken en wat is er
afgesproken?
Antwoord: Er is regelmatig overleg en afstemming tussen de Waterschappen en
de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant namens de provincie. Er is in
gezamenlijkheid een plan van aanpak gemaakt om de bron van de lozing op te
sporen.

4. Wat kan en gaat de provincie doen om de rolverdeling bij lozingen te
verduidelijken?
Antwoord: De rolverdeling is wettelijk bepaald en duidelijk. De Waterschappen
en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor directe lozingen op
oppervlaktewater.

avdeng@brabant.nl
-

Datum

De provincie en gemeenten zijn, voor zover ze het bevoegde gezag zijn over
een inrichting of activiteit, verantwoordelijk voor indirecte lozingen. Indirecte
lozingen zijn lozingen op het rioolstelsel dat bij de gemeenten in beheer is en
van waaruit water ter behandeling wordt aangeboden aan een
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Lozingen via de RWZI’s vallen weer
onder verantwoordelijkheid van het Waterschap.
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5. Wat kan en gaat de provincie doen om lozingen van (bijvoorbeeld) deze stof
te voorkomen/minimaliseren?
Antwoord: In eerste instantie dient er meer informatie te worden verkregen over
de toepassing van deze stof en processen waarbij deze stoffen vrij kunnen
komen. Onderzoek hiernaar is opgestart.

6. Welke sancties kunnen er opgelegd worden aan bedrijven die dergelijke
stoffen illegaal lozen?
Antwoord: Tegen illegale lozingen kunnen zowel bestuursrechtelijke als
strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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