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Via deze memo wil ik u graag informeren over de stand van zaken over de
lozingen van GenX-stoffen in Brabant.
In de bijlage treft u een brief aan van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
die vandaag is gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Zij doet daarin
uitgebreid verslag van de huidige stand van zaken.
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Uit onderzoek blijkt op dit moment dat deze stoffen zijn terug te voeren tot 2
bedrijven:
- Custom Powders in Helmond (Wabo - bevoegd gezag: gemeente Helmond)
- Suez Ecoflow in Son (Wabo - bevoegd gezag: PNB)
Het brononderzoek loopt nog verder door.
Situatie Suez Ecoflow: Het bedrijf zuivert afvalwaterstromen afkomstig van derden.
Het is nog niet duidelijk welke ontdoener afvalwater met GenX-stof aanlevert bij
Suez Ecoflow. Onderzoek hiernaar is lopende. Met Suez Ecoflow zijn afspraken
gemaakt om alle lozingen van mogelijk verdacht afvalwater per direct te
beëindigen. Verder wordt momenteel bezien hoe de vergunningvoorschriften
ambtshalve kunnen worden gewijzigd om eisen te stellen aan de GenX-emissies in
afvalwater dat op het riool wordt geloosd. Complicerende factor is dat voor GenX in
oppervlaktewater geen kwaliteitsnorm is vastgesteld en ook nog niet kan worden
afgeleid. Hiervoor ontbreken nog de nodige wetenschappelijke gegevens. Zolang er
geen norm is zal voor het bedrijf in kwestie uitgegaan worden van het beschikken
over de Best Beschikbare Technieken (BBT) om de emissie te beperken. Aanvullend
op de BBT kunnen met voorschriften in de vergunning maatregelen worden geëist
indien de restemissie alsnog negatieve effecten in de omgeving kan veroorzaken.
De contacten tussen de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (namens GS) en het
bedrijf zijn constructief.
De Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor directe lozingen op
oppervlaktewater. De waterschappen organiseren morgen vroeg, op
17 januari 2018 om 09.00 uur een persmoment. Indien hieruit aanvullende inzichten
komen, zal ik u daarover informeren.
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Alle betrokkenen (waterschappen, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, provincie,
Rijkswaterstaat, de betrokken gemeente en drinkwaterbedrijven) werken er hard aan
om deze complexe casus aan te pakken.
Datum

Meer informatie voor overheden en burgers zal morgen in de loop van de dag
beschikbaar worden gesteld op www.odzob.nl/genx.
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Met vriendelijke groet,
Johan van den Hout
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