
 

 

 

 
 

Motie drinkwater 
De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 18 juli 2018, ter bespreking 
en besluitvormende behandeling van de Kaderbrief 2020;  
  
Overwegende dat: 

 het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) GenX recent heeft aangewezen als zeer 
zorgwekkende stof (net als eerder PFOA); 

 uit recent wetenschappelijk onderzoek naar voren is gekomen dat het Papendrechtse drinkwater 
met deze zorgwekkende stoffen is vervuild, waarbij het gaat om 10 nanogram PFOA en 20 
nanogram GenX-stoffen per liter drinkwater; 

 in het Papendrechtse drinkwater 142x meer GenX-stoffen zitten dan het Sliedrechtse drinkwater; 

 deze onderzoeksresultaten in het Analysecertificaat PFAS betrekking hebbende op de 
bemonstering door de Afdeling Milieu en Gezondheid van de VU Amsterdam zijn opgenomen; 

 
Spreekt uit dat: 

 de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid een nieuwe voorlopige gezondheidskundige 
grenswaarde voor PFOA heeft gepubliceerd, welke grenswaarde 15x strenger is dan de 
grenswaarde die het RIVM hanteert; 

 het Papendrechtse drinkwater een hardheid kent van 10,4 graden Duits en het Sliedrechtse 
drinkwater een hardheid kent van 6,7 graden Duits, waardoor het Sliedrechtse drinkwater veel 
zachter is dan het Papendrechtse drinkwater; 

 
Draagt het college op: 

 te onderzoeken of het mogelijk is om over te stappen op het drinkwater dat Sliedrecht heeft; 

 te onderzoeken – indien overstappen op het drinkwater van de buurgemeente niet mogelijk is – 
of er andere opties zijn, die leiden tot een hogere drinkwaterkwaliteit; 

 de gemeenteraad hierover bij de begrotingsbehandeling in november te informeren; 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
De fracties van Onafhankelijk Papendrecht en GroenLinks. 



 

 
 
 
Bijlage bij Motie drinkwater 
 
Papendrechts leidingwater is voor +/- 50% afkomstig van Zuiveringsstation De Put uit Nieuw-

Lekkerland. Dit water is afkomstig van rivierwater dat nadat het door een aantal grondlagen is 

gegaan wordt opgepompt. Dit water heeft een hardheid van +/- 13 graden Duitse hardheid.  

De andere 50% is afkomstig van Zuiveringsstation De Steeg in Langerak. Dit water is grotendeels ook 

afkomstig van rivierwater, dat nadat het door een aantal grondlagen is gegaan wordt opgepompt. Dit 

water heeft een hardheid van +/- 7 graden Duitse hardheid. 

Het water uit Nieuw-Lekkerland en Langerak wordt al enkele jaren in Alblasserdam gemengd. Wij 

krijgen daardoor leidingwater van +/- 10 graden Duitse hardheid. 

Op langere termijn zal Nieuw Lekkerland een bepaalde periode gesloten zijn (i.v.m. de bouw van 

membraaninstallaties). Papendrecht zal dan 100% water uit Langerak gaan krijgen. Wanneer Nieuw-

Lekkerland weer opengaat zal dit zuiveringsstation andere delen van het verzorgingsgebied gaan 

ondersteunen. Dit alles in het kader van strategische plannen. Het zal de komende jaren allemaal 

gaan spelen. 

Je kunt je afvragen hoeveel GenX/PFOA er in het oppervlakte zit wanneer er na de gedane zuivering 

en vermenging met 50% water uit Langerak toch nog 20 nanogram GenX wordt teruggevonden in 

Papendrechts leidingwater... 

Misschien is het zo'n gek idee nog niet om nu al voor 100% water uit Langerak te gebruiken voor 

Papendrechts leidingwater. Onze motie gaat uit van Sliedrecht. Het lijkt evenwel waarschijnlijk 

en technisch mogelijk om nu al over te gaan op waarschijnlijk/hopelijk GenX-vrij water uit Langerak. 

In het dictum van de motie staat het volgende: 

Draagt het college op: 

 te onderzoeken of het mogelijk is om over te stappen op het drinkwater dat Sliedrecht heeft; 

 te onderzoeken – indien overstappen op het drinkwater van de buurgemeente niet mogelijk is – of 
er andere opties zijn, die leiden tot een hogere drinkwaterkwaliteit; 

 de gemeenteraad hierover bij de begrotingsbehandeling in november te informeren; 
 

Het gaan gebruiken van drinkwater afkomstig uit de bron bij Langerak (aandachtspunt 2 van het 

dictum) zou derhalve zeker een serieuze optie kunnen zijn die nader onderzocht kan worden. 
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