Nieuwsbrief GenX voor gemeenten

Geachte aandeelhouder,
De afgelopen maanden hebben we u geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot
GenX. Dat was vooral gericht op het effect dat Oasen ondervindt van de lozing van GenX in de
Merwede en onze zienswijze op de vergunningprocedure die daarvoor liep. Deze richtte zich op
een sterke reductie van de lozing.
Inmiddels is in het kraanwater van de drinkwaterbedrijven Evides en Dunea ook GenX
aangetoond. Ook bij andere drinkwaterbedrijven wordt onderzoek gedaan naar deze stof.
Daarmee begint de discussie over GenX een landelijke omvang te krijgen. Het vertrouwen dat
de klant in de betrouwbaarheid van het geleverde drinkwater heeft wordt daardoor op de proef
gesteld. Wij achten deze ontwikkeling voldoende reden om u met dit bericht kort bij te praten
en de gepubliceerde feiten te duiden.
Reacties van klanten
Van onze klanten, vooral die in het effectgebied (ca 100.000 aansluitingen) van de GenX lozing
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wonen, hebben we vragen gekregen. Totaal gaat het om 381 reacties verdeeld over een
periode van 18 weken. Daarin zijn een aantal pieken te herkennen die overeenkomen met
publicaties in de media.
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weken
De vraag van klanten is in hoofdzaak: Kan ik het kraanwater nog wel drinken, is het nog wel
gezond?
We kunnen niet genoeg herhalen: ons drinkwater is betrouwbaar en voor iedereen veilig te
drinken. De concentraties die we vinden zijn zo laag dat ze volgens het RIVM geen effect voor
de gezondheid hebben. Kraanwater staat onder streng wettelijk toezicht, de betrouwbaarheid is
ook op langere termijn verzekerd, anders zouden we al lang ingegrepen hebben. GenX is uit
het water te halen maar dat vraagt aanvullende zuivering. Zolang de sporen van deze stof ver
onder de norm blijven is daar nog geen aanleiding toe.
Stoffen in water
In de ontstane aandacht voor GenX merken we dat het belangrijk is dat we ons als
samenleving realiseren dat we in hele lage concentraties veel meer sporen van stoffen in
water, voeding en lucht aan kunnen treffen. We willen voorkomen dat mensen zich onnodig
zorgen maken over de kwaliteit en veiligheid van het drinkwater. Aan de andere kant is het van
belang om in te zien dat we overal in het milieu in extreem lage concentraties sporen van
stoffen die in de loop der jaren in het milieu terecht zijn gekomen, terug kunnen vinden. Die
zijn voor de gezondheid niet schadelijk, maar ze hebben wel impact op de perceptie van een
aantal burgers. Oasen bereidt zich daar op voor. We zullen u daar nog over informeren.
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Beroep tegen vergunning
Oasen is in beroep gegaan bij de rechtbank tegen de lozing van Chemours en vergunning die
de provincie daarvoor heeft afgegeven. De toegestane lozingsnorm en de lozing moeten fors
naar beneden.
Ook Chemours zelf is bij de rechtbank in beroep gegaan.
Een aantal gemeenten die begin dit jaar een zienswijze bij de vergunningsprocedure hebben
ingediend, hebben zich ook bij de rechtbank in Den Haag aangemeld als belanghebbende.
Wanneer de zaak ter zitting komt is op dit moment nog niet bekend.
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