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Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht 

T.a.v. mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten 

Markt 22 3351 PB Papendrecht  

 

 

Papendrecht 13 juli 2021 

Onderwerp Vervolgvragen ex Artikel 40 Reglement van Orde van de Gemeenteraad inzake 

PFAS gehalte in drinkwater en PFAS inname door de bevolking 

 

 

Geachte mevrouw Jetten, 

 

Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde bij u 

ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het College alsook om deze 

ter kennis te brengen van de overige leden van de Gemeenteraad. 

 

 In de ‘Structurele aanpak opkomende stoffen uit puntbronnen in relatie tot bescherming van de 

drinkwaterbronnen’ heeft de Minister van IenW aangegeven dat ze de mogelijkheid onderzoekt om 

informatievoorziening over geloosde stoffen te verbeteren. De Vewin is een groot voorstander van 

deze verbetering, en benadrukt dat de concrete invulling van dit voornemen met prioriteit moet 

plaatsvinden. Momenteel treffen drinkwaterbedrijven nog te vaak stoffen aan bij hun innamepunt 

waarvan niet helder is wat voor soort stof het is, welke eigenschappen de stof heeft en wat de bron 

is. Dan stoppen de drinkwaterbedrijven hun inname en moet achterhaald worden wat de risico’s zijn 

en de mogelijkheden tot zuivering. Dit was onder andere het geval bij GenX en pyrazool. In plaats van 

deze ‘damage control’ achteraf is een aanpak aan de bron effectiever. Dan kunnen risico’s worden 

voorkomen en komen de kosten te liggen bij de vervuiler. Concreet houdt dit in dat industriële 

bedrijven een actueel overzicht moeten bijhouden van de stoffen die ze lozen, in welke 

hoeveelheden en combinaties. 

 

Daarnaast is het van belang dat bedrijven voortdurend hun afvalwater monitoren om zeker te weten 

dat de waarden binnen veilige marges blijven. Deze gegevens moeten worden gedeeld met de 

vergunningverlener en wanneer relevant met de drinkwaterbedrijven. Bij een dreigende 

overschrijding kan dan tijdig ingegrepen worden. Dit sluit aan bij de aangenomen motie Van Eijs c.s. 

(27625 nr. 389) die oproept zorg te dragen voor maximale transparantie over de stoffen die geloosd 

worden en de daarmee gepaard gaande risico’s bij de vergunningverlening. 
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Maak bedrijven verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van hun afvalwater door het 

verplicht stellen van een actueel overzicht van te lozen stoffen en continue monitoring van het 

afvalwater. De gegevens moeten gedeeld worden met de vergunningverlener en wanneer relevant 

met de drinkwaterbedrijven. 

 

De bovengenoemde motie Van Eijs c.s. (zie de bijlagen bij deze brief) verzoekt de regering ook om 

concrete afspraken te maken over de bevoegdheden en rolverdeling van overheden bij (in)directe 

lozingen. In de Structurele aanpak onderschrijft de Minister dat extra aandacht nodig is voor correcte 

uitvoering en het oppakken van rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle bevoegde gezagen. 

 

Uit onderzoek naar de praktijk van vergunningverlening bleek de noodzaak voor een verbeterslag. De 

rolverdeling is onduidelijk en bij betrokken instanties is niet altijd voldoende capaciteit en kennis 

beschikbaar. De Vewin vindt het van belang dat de Minister op deze punten met bevoegde gezagen 

afspraken maakt. Daarnaast moeten de voorgestelde verbeteringen voortvarend worden opgepakt. 

Hierbij zal ook uitvoering van de motie Laçin (27635 nr. 391) behulpzaam zijn, die oproept een 

handreiking op te stellen voor het bevoegd gezag over hoe binnen de ABM- en de immissietoets (de 

vergunningverlener beoordeelt de toegepaste Beste Beschikbare Technieken, Algemene 

beoordelingsmethodiek (ABM) en immissietoets van de aanvrager. De berekende samenstelling en 

hoeveelheid afvalwater zijn de basis voor de vergunning- of maatwerkvoorschriften) rekening 

gehouden moet worden met de risico’s voor veiligstelling van de drinkwatervoorziening. 

 De toets is verplicht en moet beter worden toegepast voor wateren die als bron dienen voor de 

openbare drinkwatervoorziening. 

 

Specifiek aandacht geven aan oevergrondwater 

Bij het opstellen van de handreiking is het van belang specifiek aandacht te besteden aan 

oevergrondwater. Oevergrondwater is rivierwater dat na bodempassage gebruikt wordt als bron 

voor drinkwater. Dit is onder andere het geval bij de winningen van drinkwaterbedrijf Oasen. 

Omdat oevergrondwater formeel gezien wordt als grondwater, wordt hier vaak – onterecht – geen 

rekening mee gehouden bij vergunningverlening van lozingen op oppervlaktewater zoals een rivier. 

 

De vergunningverlening zou derhalve moeten verbeteren op de volgende punten:  

1. heldere afspraken tussen bevoegde gezagen over de rolverdeling bij (in)directe lozingen;  

2. uitvoeren van verbeteringen in de praktijk van vergunningverlening o.a. op het gebied van 

capaciteit en kennisontwikkeling; 

3. uitvoeren van de motie Laçin over een handreiking voor het bevoegd gezag t.a.v. de duurzame 

veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening bij vergunningverlening;  

4. de ABM- en Immissietoets moeten toegepast worden bij oevergrondwater en indirecte lozingen. 

 

Vragen: 

 Kunt u aangeven in hoeverre bovenstaande vier (4) verbeterpunten uit 2017 reeds zijn 

geëffectueerd? 

 Met name drinkwaterbedrijf Oasen maakt gebruik van oevergrondwater. Kunt u misschien ook 

specifiek voor dit bedrijf aangeven in hoeverre de bovenstaande verbeterpunten reeds zijn 

geëffectueerd? 
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De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft in september vorig jaar een nieuwe 

wetenschappelijke opinie uitgebracht over de gezondheidsrisico's van PFAS in voedsel. EFSA heeft de 

hoeveelheid PFAS berekend die mensen veilig binnen mogen krijgen gedurende hun hele leven. 

 Deze berekende hoeveelheid is aanmerkelijk lager dan die in eerdere studies. 

 

De Vewin maakt zich zorgen over de verspreiding van PFAS in het milieu, waaronder de bronnen voor 

drinkwater. De EFSA-opinie kan tot geen andere algemene conclusie leiden dan dat de concentraties 

PFAS in het milieu sterk moeten worden teruggedrongen. PFAS horen niet in het milieu, want ze 

kunnen daaruit heel moeilijk verwijderd worden. Dit geldt ook voor drinkwater. Bronaanpak is de 

enig juiste manier om te voorkomen dat een persistente stofgroep als PFAS in het milieu en 

drinkwater terecht komt. Deze bronaanpak is bewezen effectief en praktisch, principieel maar ook 

juridisch (Kaderrichtlijn Water) de enige weg. 

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht bemoeit zich sinds 2016, ook op regionaal Drechtstedelijk 

niveau, intensief met de (verbetering van de) drinkwaterkwaliteit in Papendrecht. In de afgelopen 

jaren werden er zeven (7) moties (nrs. a t/m g zie de bijlagen) ingediend en vele brieven ingestuurd.  

 Als wij de recente rapporten lezen komen wij tot de conclusie dat de inname van PFAS voor de 

meeste inwoners van Papendrecht te hoog is. 

 

Tijdens de afgelopen jaren hebben wij bemerkt dat onze initiatieven tot meten en onze initiatieven 

om het voorzorgsprincipe toe te passen stelselmatig door het College werden ondermijnd. Het 

probleem van de matige drinkwaterkwaliteit is hiermee in onze visie echter niet gediend. 

 

Twee weken geleden heeft onze fractievoorzitter ‘als gewoon burger’ telefonisch contact met Oasen 

opgenomen en de eenvoudige vraag gesteld hoeveel PFAS er in het drinkwater van Papendrecht zit? 

En of deze hoeveelheid door Oasen was bepaald door middel van: (1) een schatting, (2) een 

berekening of (3) een meting? Hij kreeg geen antwoord. 

 

Dát is kennelijk de houding van ‘het systeem’ om lastige vragenstellers af te poeieren? Gemiste kans. 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht wil weten hoe het zit in Papendrecht. Dat is sinds het 

moment dat wij met dit dossier aan de gang zijn gegaan onze rode draad. Hoeveel schadelijke stoffen 

zitten er in ons drinkwater en zijn de data betrouwbaar? 
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Kloppen de gegevens? 

In mei 2020 gaf drinkwaterbedrijf Oasen aan dat in het Papendrechtse drinkwater 14 nanogram PFAS 

per liter zaten. De afbeelding hieronder toont deze gegevens. 

 

 
 

Omdat wij onze twijfels over deze gegevens hadden hebben wij door het Toxicologisch Laboratorium 

van de Vrije Universiteit onderzoek laten doen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het ging om 

21,3 nanogram PFAS per liter. De afbeelding hieronder toont deze gegevens. 
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Wij hadden het College eerder tot tweemaal toe gevraagd de kosten van dit onafhankelijk onderzoek 

(± 700 euro) als gemeente te dragen maar dit werd afgewezen. 

 Kennelijk wilde het College toen ook al niet weten hoe de vork werkelijk in de steel zat? 

 

Wat is er dus waar van de gegevens (schatting, berekening of meting) van Oasen? Want het College, 

en wethouder Janssen, varen kennelijk blind op de gegevens van Oasen. Wethouder Janssen had 

naar eigen zeggen zelfs de directeur van Oasen nog op zijn vakantieadres gebeld? 

 

Tijdens de behandeling van de Motie Informatiecampagne schadelijke effecten PFAS op menselijke 

gezondheid tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2021 wist de wethouder namens het College te 

melden dat uit meting door (of vanwege) Oasen naar voren was gekomen dat het PFAS gehalte 

ongeveer 1 nanogram per liter drinkwater beloopt. 

 

Vragen: 

 Kunnen wij ervan uitgaan dat deze (nieuwe) gegevens (van Oasen) kloppen? 

Als wij kijken naar het ‘meetresultaat’ van mei 2020, toen Oasen stelde dat het drinkwater 14 

nanogram PFAS per liter drinkwater bevatte, bleek bij nader onafhankelijk onderzoek dat het echter 

om 21,3 nanogram PFAS per liter drinkwater ging. Het onafhankelijke onderzoek was gebaseerd op 

een daadwerkelijke meting in Papendrecht. Dus niet op een schatting, een berekening, een model, of 

een meting door Oasen elders. 

 

We stellen vast dat Poly- en Perfluoralkylstoffen (PFAS) in het Papendrechtse kraanwater zitten; dat 

het Europees Agentschap voor Chemische stoffen in 2019 GenX, net als eerder PFOA, heeft 

aangewezen als ‘zeer zorgwekkende stof’; dat het Chemisch-Toxicologisch Laboratorium van de Vrije 

Universiteit Amsterdam in 2020 heeft vastgesteld dat in het Papendrechtse kraanwater 21,3 

nanogram PFAS per liter teveel zit; dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid recent een 

nieuwe gezondheidskundige grenswaarde heeft bepaald, die lager is en dus strenger; dat de 

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde heeft 

afgeleid voor de sominname van vier PFAS, teweten PFOA, PFOS (perfluoroctaan-sulfonzuur), PFNA 

(perfluornonaanzuur) en PFHxS perfluorhexaansulfonzuur); dat het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu in opdracht van de gemeente Dordrecht onlangs het rapport ‘Herziening 

van de risicobeoordeling van GenX en PFOA in moestuin-gewassen in Dordrecht, Papendrecht en 

Sliedrecht’ heeft opgeleverd. 

 

Volgens onze fractie is de inname van PFAS via het kraanwater (zeer) schadelijk voor de menselijke 

gezondheid. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid adviseert een maximale sominname van 

de vier PFAS componenten van tezamen 4.4 nanogram per kilo lichaamsgewicht per week. 

Volgens de ons bekende informatie zullen de meeste inwoners van Papendrecht ruim boven de 

aanbevolen maximum sominname van PFAS uitkomen. 

 Is het College het hiermee eens? 

 

Op basis van het onafhankelijke onderzoeksresultaat komen wij uit op een wekelijkse PFAS inname 

van 294 nanogram (7 dagen x 2 liter per dag x 21 ng/liter) via het drinkwater en dat een persoon met 

een lichaamsgewicht van bijvoorbeeld 60 kilo maximaal 264 nanogram PFAS per week mag innemen 

(60 kilo x 4.4 nanogram per kilo lichaamsgewicht = 264 nanogram). 
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De gehalten van de (maximale) sominname van de vier PFAS componenten in groenten, vlees en 

eieren wordt door onafhankelijke wetenschappers 10-50 maal hoger geschat dan het PFAS gehalte in 

drinkwater. De wekelijkse inname per voedingsmiddel (groente, vlees, eieren) ligt vermoedelijk wat 

lager dan van water. Een flink deel van de PFAS belasting komt uit deze en andere voedingsmiddelen. 

Dat geeft aan dat de meeste inwoners in Papendrecht ruim boven de aanbevolen maximum 

hoeveelheid PFAS uit zullen komen. Vandaar ons verzoek in de motie om de inwoners van 

Papendrecht hierover volledig en transparant te informeren, de gevaren van de inname van PFAS 

stoffen voor de menselijke gezondheid uit te leggen en een informatiecampagne op te starten, 

waarin de (gemeentelijke) overheid aangeeft op welke manieren de inwoners zich kunnen 

beschermen tegen de schadelijke PFAS inname. 

 

Vragen: 

De gemeenteraad stemde op 8 juli 2021 met 20 stemmen tegen onze motie Informatiecampagne 

schadelijke effecten PFAS op menselijke gezondheid. De gemeenteraad deed zijn naam weer eens 

eer aan. Zie de afbeelding hieronder. 

 

 
 

 Bent u als College, alles afwegende, toch niet de overtuiging toegedaan dat het verstandig zou 

zijn om de inwoners van Papendrecht wél voor te lichten? 
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We hebben de afgelopen jaren gezien dat de PFAS stoffen aanvankelijk minder schadelijk voor de 

volksgezondheid werden verondersteld te zijn dan hedendaagse wetenschappelijke inzichten ons 

voorspiegelen. Sinds 2016 hebben we gezien dat normen zijn aangescherpt, zowel op Europees als 

nationaal niveau. Er zijn tal van alarmbellen afgegaan en die gaan nog steeds af. 

 

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft in september 2020 een nieuwe 

wetenschappelijke opinie uitgebracht over de gezondheidsrisico's van PFAS in voedsel. EFSA heeft de 

hoeveelheid PFAS berekend die mensen veilig binnen mogen krijgen gedurende hun hele leven. Deze 

berekende hoeveelheid is weer aanmerkelijk lager dan die in eerdere studies. 

 Kloppen de gegevens van Oasen nu wel? 

 Waarop baseert het College deze aanname? 

Gesteld dat de gegevens van Oasen kloppen, dan nóg is er een gemiddeld te hoge inname van PFAS 

stoffen op grond van de hierboven genoemde voedingsmiddelen. Dan wordt het toch tijd voor een 

informatie c.q. voorlichtingscampagne? Alleen al vanwege de toepassing van het voorzorgsbeginsel 

zou dat wenselijk c.q. noodzakelijk zijn. 

 Hoe kijkt het College hier tegenaan? 

 Is een informatie c.q. voorlichtingscampagne over de (zeer) schadelijke effecten van PFAS op de 

menselijke gezondheid, gelet op alle kennis en ervaringen die de afgelopen jaren door schade en 

schande werden opgedaan, dan toch niet op zijn plaats? 

 

 

Wij danken u voor de beantwoording. 

 

Hoogachtend, 

FRACTIE ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT 

Ruud Lammers, fractievoorzitter. 
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Bijlagen 

  

1 Artikel over PFAS meten 

2 Laboratorium rapport 2019 

3 Analysecertificaat PFAS 2020 

4 Vragen OP inzake PFOA en GenX 

5 Vragen over Gezondheid / Perfluoroctaanzuur (PFOA) DuPont Dordrecht 

6 Brief over meten PFAS in Papendrechtse kraanwater 

7 Kamerstuk MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C.S. 

8 Kamerstuk MOTIE VAN HET LID LAÇIN 

  

A Motie inzake gratis bloedtests PFOA 

B Motie voor zuiver en veilig water uit de kraan 

C Motie drinkwater 

D Motie schoner en zachter drinkwater 

E Motie zachter drinkwater 

F Motie meting Poly- en Perfluoralkylstoffen in het kraanwater 

G Motie Informatiecampagne schadelijke effecten PFAS op menselijke gezondheid 

 


