
       

Motie PFAS richtlijn aanpassen en uit productie

De raad van de gemeente Papendrecht, in vergadering bijeen op 12 november 2020,

Constaterende dat:

 Op basis van onderzoek de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) het advies 
voor PFAS fors heeft aangescherpt, het advies van de EFSA is een maximale opname 
van de vier PFAS componenten PFOS, PFOAO, PFNA en PFHxS tezamen van 4.4 
ng/kg lichaamsgewicht per week; 

 Dit advies door de Europese Commissie is bekrachtigd;
 De Nederlandse overheid op basis van de huidige richtlijnen van het RIVM veel minder 

strenge normen hanteert;
 Het zeer ongebruikelijk is dat in Nederland wordt afgeweken van de formele normen 

van de Europese Commissie;
 Het steeds duidelijker wordt dat de PFAS-familie (o.a. PFOA en GenX) zich opstapelt 

in de natuur, ons voedsel en uiteindelijk in ons lichaam en daar schade toebrengt aan 
ons afweersysteem;

 Het RIVM in deze coronacrisis mogelijk druk is met veel andere zaken dan advies over 
aanpassing van deze richtlijnen;

 De Nederlandse overheid (staatssecretaris Van Veldhoven) samen met enkele andere 
landen kartrekker is voor een totaal verbod op de productie van de brede familie van 
PFAS-stoffen. 

Overwegende dat:

 De neerslag en concentraties van PFAS en aanverwante stoffen in onze regio en in 
Papendrecht meer voorkomen dan elders in Nederland;

 De inwoners in onze regio en dus ook in Papendrecht daardoor een verhoogd risico 
kunnen lopen;

 De huidige aanbeveling van het RIVM om niet te veel en niet te vaak groenten en fruit 
uit de eigen moestuin te eten zorgt voor verwarring en onduidelijkheid voor onze 
inwoners;



Vraagt het College om namens de raad het Rijk en in het bijzonder de staatssecretaris voor 
Milieu op te roepen:

 Zo snel mogelijk nieuwe richtlijnen voor PFAS voor Nederland te laten vaststellen 
 Op basis van deze nieuwe richtlijnen de huidige aanbevelingen voor de regio 

Drechtsteden te herzien;
 Met kracht in Europees verband door te gaan met het zeer gewaardeerde proces om 

te komen tot een verbod op de productie van de brede familie van PFAS-stoffen. 

Verzoekt het college om namens de raad deze motie onder de aandacht te brengen bij onze 
buurgemeenten Sliedrecht en Dordrecht.

En gaat over tot de orde van de dag.
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