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Geachte heer De Buck,
In uw brief, bij ons ingekomen op 11 januari 2019, heeft u op grond van
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de fractie
GroenLinks vragen gesteld inzake de lozingen van PFOA door Chemours op het
gemeentelijk riool. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1.

Heeft de aanvraag van Chemours voor een indirecte lozing van
0,15 kg PFOA/jaar ook betrekking op lozingen op het gemeentelijk
riool?

Antwoord Ja. Met indirecte lozing wordt de lozing op het riool bedoeld1.
Tussen het bedrijf en de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het
waterschap Hollandse Delta betreft dat het gemeentelijk riool.

Vraag 2.

Zijn er metingen gedaan naar lozingen van PFOA op het
gemeentelijk riool?

Antwoord Ja, de provincie voert metingen naar PFOA uit in het afvalwater van
Chemours, dat betreft het afvalwater dat op het riool wordt geloosd.
Nadat hierbij PFOA is aangetroffen heeft de provincie op 16 april
2018 een last onder dwangsom opgelegd aan het bedrijf.
Het bevoegd gezag voor indirecte lozingen is het bevoegd gezag
Wet milieubeheer. In het geval van Chemours is dit de provincie
Zuid-Holland.

Vraag 3.

Zo ja: welke hoeveelheden hier zijn aangetroffen?

Antwoord

In de brief van gedeputeerden Janssen en Vermeulen van
7 september 2018, u eerder toegezonden als bijlage bij de
raadsinformatiebrief van 2 oktober 2018 (RIS-nummer 2270489) is
aangegeven dat bij de metingen in het afvalwater een maximale
concentratie van 148 nanogram per liter PFOA is aangetroffen.

1 De lozing op het riool is indirect, via het riool en de rioolw aterzuiveringsinstallatie, een
lozing op het oppervlaktew ater. Een directe lozing betreft een lozing rechtstreeks op het
oppervlaktew ater.
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De indirecte lozing van het met PFOA verontreinigde afvalwater leidt
in het ontvangende oppervlaktewater niet tot een overschrijding
van de door het RIVM geadviseerde waterkwaliteitsnorm voor PFOA
in het oppervlaktewater van 48 nanogram per liter. Dit neemt niet
weg dat er sprake is van een onvergunde situatie waartegen de
provincie conform het vastgestelde handhavingsbeleid optreedt.
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