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Onderwerp

lndirecte lozing PFOA en GenX bij afvalbedrijf KoreNet
Geachte Statenleden,
Met onze brief van 6 februari 2018 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken bij enkele
afvalven¡¡erkers in Noord-Brabant waar GenX in het afvalwater is aangetroffen. Zoals in die brief
gemeld is de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT) in samenwerking met DCMR Milieudienst
Rijnmond (DCMR) een onderzoek gestart naar de mogelijk GenX houdende afvalstromen die het
bedrijf Chemours verlaten. Dit is in lijn met de door de staatssecretaris overgenomen motie Kröger1
Bij dit onderzoek, waarvan u op 28 juni 2018 de eindrapportage van de ILT heeft ontvangen, zijn
zowel de relevante afvalstromen van Chemours in kaart gebracht als de ontvangende
afualven¡rerkers. De afvalverwerkers waarvoor de provincie Zuld-Holland het Wabo bevoegd gezag
is, zijn door ons nader beoordeeld en bij een aantal afvalven¡uerkers is het afvalwater dat indirect
wordt geloosd op de rioolwaterzuivering bemonsterd en geanalyseerd.
Bij het afvalven¡rerkende bedrijf KoreNet Beheer BV (hierna: KoreNet) te Groot-Ammers is in het
voorjaar 2018 in het afvalwater zowel GenX als PFOA gemeten. Onderzoek door de
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Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in samenwerking met het Waterschap Rivierenland heeft de
specifìeke bron van deze verontreiniging binnen de inrichting van KoreNet nog niet kunnen

achterhalen. Het bedrijf doet nader onderzoek om de precieze oorzaak van het door haar geloosde,
met zowel GenX als PFOA vervuilde afvalwater, te achterhalen en KoreNet heeft de acceptatie van
afval van Chemours inmiddels gestaakt.

hettien minuten lopen.

Gezien de gemeten concentraties en de hoeveelheid afvalwater is de ven¡vachting dat deze lozing
geen significante invloed heeft op de waterkwaliteit van de Lek waarin het afvalwater na behandeling
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in de AWZI door het Waterschap Hollandse Delta wordt geloosd. Omdat daarentegen wel sprake is

auto's is beperkt.

van een onvergunde situatie, is hiertegen opgetreden in overeenstemming met het door ons
vastgestelde handhavingsbeleid. Conform dit beleid hebben wij KoreNet in juni 2018 een last onder
dwangsom opgelegd teneinde deze overtreding te doen beëindigen. KoreNet heeft de
voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen om dit besluit te schorsen en
heeft zich daarnaast tot de voorzieningenrechter gewend om openbaarmaking ervan te voorkomen.

station Den Haag CS is

Ehf;E

ffi

1

Kamerstuk 28 089, nr. 58.

Ons kenmerk

PZH-2018-652242039

e'|'jfjHoILAND

De voorzieningenrechter heeft op 14 augustus 2018 uitspraak gedaan en het verzoek om een
voorlopige voorziening afgewezen, het last onder dwangsombesluit blijft daarmee onverkort van
kracht. Op 24 augustus heeft de rechtbank Den Haag ons laten weten dat KoreNet het eerdere

verzoek om een voorlopige voorziening inzake de openbaarmaking heeft ingetrokken zodat wij
hierover (eerst) nu kunnen informeren.
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KoreNet kan de geconstateerde overtreding ongedaan maken door de indirecte lozing van PFOA en
GenX binnen de gegeven begunstigingstermijn te beëindigen of deze te legaliseren.

Op 17 augustus 2018 heeft KoreNet een hiertoe dienende aanvraag ingediend die nu door de
verantwoordelijke omgevingsdienst OZHZ wordt getoetst op volledigheid en legaliseerbaarheid van
de aangevraagde activiteiten. Vanwege de hiervoor benodigde adviezen van Rijkswaterstaat is de
venrvachte termijn voor het beoordelen van de aanvraag minimaal 8 weken. lndien binnen de

begunstigingstermijn concreet zicht op legalisering ontstaat, is handhaving in de regel niet langer

opportuun. De omgevingsdienst OZHZ zal de indirecte lozing onverminderd blijven controleren.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geTnformeerd en blijven u uiteraard op
de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

Hoogachtend
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