




Melding KCC2001 0385 

   

Beste Collega, 

 

Het Klant Contact Centrum (KCC) van de Provincie Zuid-Holland heeft onderstaande melding 

ontvangen: 

   

Aanmelder 

Naam: heer Lammers 

E-mailadres: info@onafhankelijkpapendrecht.nl  

Telefoonnummer: - 

   

Melding 

Omschrijving: Lozingen en PFAS ter attentie van PS 

Tijdstip 
aangemeld: 

14-01-2020 16:11 

KCC actie's tot 

nu toe: 

15-01-2020  

De mail is doorgestuurd naar de Statengriffie 

Oorspronkelijke 
melding: 

Geachte leden van Provinciale Staten, Wordt de 
drinkwatervoorziening in de regio Drechtsteden (ook) bedreigd 

door PFAS? Veel inwoners van Papendrecht zijn al jaren bezorgd 
over de uitstoot van PFAS[1] die nu bijna overal in Nederland in 
de bodem wordt aangetroffen. PFAS-stoffen zitten in verschillende 
producten, waaronder smeermiddelen, voedselverpakkings-
materialen, blusschuim etc. PFAS heeft naast nuttige 
eigenschappen ook zeer zorgelijke en schadelijke eigenschappen. 
Deze worden niet afgebroken in het milieu, maar stapelen zich op. 

De PFAS verspreiding is naast de stikstofcrisis bovendien de 
belangrijkste oorzaak van het feit dat veel bouwprojecten in 
Nederland stil kwamen te liggen. Toen het in Dordrecht gevestigde 
bedrijf Chemours de chemische stof GenX (onderdeel van de PFAS 
groep) vanaf 2012 grootschalig ging lozen en deze (in 2019 tot 
zeer zorgwekkende stof verklaarde) stof werd aangetroffen in het 

leidingwater zijn er door onze fractie vragen gesteld in de 
gemeenteraad. 

Drinkwaterbedrijf Oasen sprak in 2017 over een wezenlijke 
dreiging. En meer recent was het afvalverwerkende bedrijf 
Korenet in het nieuws toen het een vergunning aanvroeg voor een 
zogenoemde indirecte lozing van GenX en PFOA (dat ook 
onderdeel is van de PFAS groep). Een indirecte lozing betekent dat 

de stoffen worden geloosd via het openbaar riool op de 
waterzuiveringsinstallatie. Omdat de waterzuivering deze stoffen 
niet kan reinigen komen ze uiteindelijk terecht in de rivier. 
Zolang toxicologen grote zorgen hebben over de effecten van deze 
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stoffen op de volksgezondheid vindt onze fractie in de 
gemeenteraad van Papendrecht dat voorkomen moet worden dat 

ze in het drinkwater komen. Giflozingen, maar ook 

slootdempingen met bodemvreemd materiaal en alles wat 
daarmee te maken heeft, ligt gevoelig in de samenleving. Wij 
roepen u op te voorkomen dat dit soort zeer zorgwekkende stoffen 
in het milieu terecht komen. 
Met deze oproep spreken wij ons uit tegen het beleid dat 
Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland tot dusverre voeren. 

Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor de Rijkswateren en 
daarmee verantwoordelijk voor de directe lozingen op (onder 
andere) de Merwede. De provincie Zuid-Holland is 
verantwoordelijk voor de indirecte lozingen en voor bijvoorbeeld 
de omgevingsvergunning van Chemours. 
Beide overheidsinstanties legaliseerden tot voor kort niet-
vergunde directe lozingen door een vergunning te verlenen onder 

het mom dat met een daarvoor uit te voeren emissietoets gekeken 
kon worden of lozing niet tot bepaalde risico’s zou leiden voor 
gezondheid en/of ecologie. Deze afweging, die de minister in een 

brief aan de Tweede Kamer toelichtte, is niet uit te leggen. Sterker 
nog, het lijkt de omgekeerde wereld: er vindt geen handhaving en 
sancties op illegale lozing plaats, maar lozingen worden 
gelegaliseerd om vervolgens met een jaarlijkse monitoring door 

Rijkswaterstaat te beoordelen of een vergunning moet worden 
bijgesteld. De watervoorziening in de regio Drechtsteden is het 
kind van de rekening. 
Toezicht blijkt ernstig tekort te schieten 
In het NOS journaal van 5 december 2019 signaleerde de 
provincie dat het toezicht op de PFAS uitstoot ernstig tekort 

schiet. En tevens dat er gevaar bestaat dat PFAS houdend afval, 
dat niet volgens de regels wordt vernietigd, in het milieu 
verdwijnt. Aldus gedeputeerde Floor Vermeulen tegen de NOS. Hij 
bevestigt wat de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT) deze zomer 
al signaleerde, namelijk dat er te weinig opgetreden wordt tegen 
de verspreiding van GenX via afvalstromen. 
De minister bepleit een Europese aanpak[2]. Zolang die Europese 

aanpak er niet is wil de minister dat alle bedrijven die met PFAS-
achtige stoffen te maken hebben verplicht worden te melden als 
er PFAS stoffen in hun afval zitten. Natuurlijk is zo’n maatregel – 
die volgens de minister eind 2020 af zal zijn – belangrijk. Maar 
ondertussen willen wij dat vergunningen van alle bedrijven die 
deze stoffen mogen lozen met onmiddellijke ingang ingetrokken 
worden. Totdat er voldoende aangetoond kan worden dat PFAS-

stoffen, zoals PFOA en GenX, op een verantwoorde wijze kunnen 
worden verwerkt en geen schade veroorzaken aan de 
volksgezondheid. 
Daarnaast pleiten wij ervoor om bij bedrijven als Chemours 24 uur 
per dag, 7 dagen per week controle uit te laten oefenen, zodat er 
veel beter zicht komt op de illegale lozingen, verwerking en 

dumping van PFAS-stoffen in ons leefmilieu. 
 
Hoogachtend, 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht, 
Ruud Lammers. 

 
[1] https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2020/01/13/geen-

gif-in-onze-rivieren/ 
 
[2] https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2019/12/20/de-
nederlandse-politiek-is-eindelijk-om-naar-een-europees-verbod-
op-pfas/ 
 
Nieuwe wetgeving in zicht 
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De regels voor het lozen van PFOA en GenX zijn in de afgelopen 
jaren al flink aangescherpt. In de praktijk ontbreekt echter het 

toezicht op de afvoer en verwerking van deze stoffen. 

In het NOS journaal van 5 december 2019 erkent gedeputeerde 
Floor Vermeulen van de Provincie Zuid Holland dat er geen zicht is 
op de afvalstromen. Het Dordtse bedrijf Chemours is patenthouder 
van PFOA/GenX. In de afgelopen jaren is de directe uitstoot 
hiervan sterk teruggebracht, maar van ruim 95% van hun 
filterafval is niet duidelijk waar dit uiteindelijk blijft. 

Onderzoek door Inspectie Leefomgeving en Transport bracht dit in 
2018 en 2019 aan het licht: het toezicht op Chemours is ver onder 
de maat. Daarbij worden de stoffen PFOA en GenX op steeds meer 
locaties in Nederland aangetroffen, tot aan Brabant en Limburg 
toe. 
In 2017 had het waterbedrijf Oasen al aandacht gevraagd voor de 
ophoping van chemische stoffen in het milieu. Specifiek ging dit 

over PFOA en GenX, omdat de waterzuivering deze stoffen niet 
kan reinigen. Via het rivier- en grondwater komen die 1 op 1 in 
ons drinkwater terecht. Oasen sprak toen over een ‘wezenlijke 

dreiging’ voor het toekomstige drinkwater. 
De betrokken ministers (Van Veldhoven, Van Nieuwenhuizen) 
willen het probleem van PFAS-vervuiling zoals PFOA en GenX 
daarom structureel gaan aanpakken. Zowel op landelijk als EU 

niveau komt er een wettelijk verbod op PFOA/GenX en de uitstoot 
moet worden uitgefaseerd naar ‘nul-emissie’. Dit plan vergt echter 
een eenduidige aanpak voor alle schadelijke PFAS-stoffen in de 
EU. De invoering ervan kan daarom nog enkele jaren in beslag 
nemen. 
Juridische consequenties 

Totdat deze EU-regelgeving van kracht wordt, zal er op lokaal 
niveau al kritisch gekeken moeten worden naar 
milieuvergunningen die bij de provincie worden aangevraagd: zijn 
die straks onder de nieuwe regels nog wel houdbaar? Juridische 
aansprakelijkheid speelt hierbij een belangrijke rol: wie draagt de 
verantwoordelijkheid en kosten van grond(water)vervuiling? 
Lozingen zonder vergunning, ofwel een ‘milieudelict’, blijven het 

probleem van de producent. Maar wanneer een niet-vergunde 
vervuiling wordt ‘gelegaliseerd’ door Rijkswaterstaat of de 
provincie, dan worden de lozingen het probleem van de 
gemeenschap. In het geval van PFOA en GenX is dit een zeer 
kostbaar probleem. 
De vervuiling uit het verleden in o.a. Lekkerkerk en Gouderak 
liggen hierbij nog vers in het geheugen. Spreek u uit vóór 

veiligheid! Om deze ‘last minute’-vergunningen voor 
onomkeerbare vervuiling te voorkomen, verzoeken wij alle 
gemeenten in Nederland om zich uit te spreken tegen legalisatie 
van PFOA en GenX lozingen. We delen hierin allemaal hetzelfde 
belang: schone rivieren en schoon drinkwater. De 
verantwoordelijkheid van grond- en watervervuiling mag niet 

worden afgeschoven op de gemeenschap. 
Bronnen: 
 
-  European Chemicals Agency (ECHA) 
-  Europees Agentschap voor chemische stoffen: uitvoering van 

Europese wetgeving voor chemische stoffen. GenX aangewezen 
als ‘zeer zorgwekkende stof’ door ECHA 2019. 

-  Jaarverslag REACH 2018 
-  Bureau REACH van het RIVM ondersteunt en adviseert de 
overheid over de uitvoering van Europese wetgeving inzake 
chemische stoffen. 
-  Europees Milieu Agentschap (EMA). Verzamelt en deelt 
informatie over effecten van chemische stoffen op milieu. 
-  Emerging chemical risks 2019 (volledig rapport) - EMA 
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-  Emerging chemical risks 2019 (korte uitleg) - Waterbriefing 
Global 

-  Kaderrichtlijn Water (KRW) - RIVM 

-  De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt richtlijnen vast voor de 
onttrekkig en kwaliteit van drinkwater. 
-  Ontwikkelingen in wetgeving van lozing oppervlaktewater sinds 
2002 
-  Wetgevingsoverleg Water 2019 
-  Rapport Vewin 2019 

-  Drinkwaterbedrijven bezorgd over kwaliteit bronnen 
(Waterforum 2019) 
-  Drinkwaterbedrijven bezorgd over kwaliteit bronnen (VeWin 
2019) 
-  Onderzoek VU Amsterdam: hoge waarden GenX in Papendrechts 
leidingwater 
-  Grondwatervervuiling door GenX is niet meegerekend in 

‘Monetaire Milieuschade Nederland’ (UvT 2018) 
-  Snelle verspreiding GenX (Zembla 2017) 
-  Onduidelijk waar afval Chemours blijft 

-  Onvoldoende zicht op verspreiding GenX - ILT 2019 
-  Afvalverwerkers worden niet geïnformeerd over GenX 
-  Rapport Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2018 - 
Afvalstromen Chemours 

-  Rapport Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2019 - 
Vervolgonderzoek afvalstromen Chemours  

 

Het KCC zorgt dat iedere Klant binnen de vastgestelde termijn antwoord krijgt. Wij verzoeken je 

vriendelijk om vóór 28-01-2020 16:11 een goed en begrijpelijk antwoord naar het KCC te mailen, 

zodat we dit antwoord op tijd naar de klant kunnen sturen. Indien je liever zelf een reactie stuurt 

naar de klant , ontvangen wij graag een cc’tje van die beantwoording zodat wij de melding kunnen 

afsluiten. Vermeld in beide gevallen het meldingsnummer KCC2001 0385 in het onderwerp van je 

e-mail. 

 

Mocht dit onderwerp niet bij jou thuis horen, laat het ons dan per omgaande weten in verband met 

de gestelde termijn van beantwoording . 

 

Het KCC heeft de klant een ontvangstbevestiging gestuurd. 

 

Bij vragen hierover kun je contact opnemen met het KCC onder vermelding van het 

meldingsnummer KCC2001 0385 in het onderwerp van de e-mail. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

   

 

  

Klant contact centrum 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
zuidholland@pzh.nl 
070 441 6622 
www.zuid-holland.nl 
 
Zuid-Hollandplein 1| Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.waterbriefingglobal.org%2Feuropean-environment-agency-warns-over-emerging-chemical-risks-to-european-environment-and-human-health%2F&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C1%7C637146718913133763&sdata=l2b0zI6WpQt4ZOciUO%2F%2B52LF2%2B%2FgOpgsgykD26VLm3E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.waterbriefingglobal.org%2Feuropean-environment-agency-warns-over-emerging-chemical-risks-to-european-environment-and-human-health%2F&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C1%7C637146718913133763&sdata=l2b0zI6WpQt4ZOciUO%2F%2B52LF2%2B%2FgOpgsgykD26VLm3E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fkaderrichtlijn-water-krw&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913133763&sdata=TNUkM5PW3rxUQ6Hjd3ii1ZooOPACIx6s9wz8UgAkSGI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lenntech.nl%2Fwetgeving-lozing-oppervlaktewater.htm&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913143762&sdata=EbLtrBrARKsQZQFP%2FtwkcfhJp4iTVVNQ2Frx7LaV4b4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vewin.nl%2Fnieuws%2Fpaginas%2FWetgevingsoverleg_Water_nu_of_nooit_voor_halen_doelen_Kaderrichtlijn_Water_1067.aspx&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913143762&sdata=9xVlD%2Bkd9CKvAFGN1PdQ6g4dbL0cHy1XjxEkCEYt64g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vewin.nl%2FSiteCollectionDocuments%2FPublicaties%2FDe_kwaliteit_van_bronnen_van_drinkwater_in_Nederland.pdf&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C1%7C637146718913153750&sdata=Jf8fvFQXug1lA3ddatsmRjjRJlLhrmoOcGXzPR91Spg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.waterforum.net%2Fdrinkwaterbedrijven-bezorgd-over-kwaliteit-van-hun-bronnen%2F&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913153750&sdata=AJ%2BDPH%2BHZOSMtjgS9I1y6NaFM%2FpWZ4cQxDX5iWV4PjI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vewin.nl%2Fnieuws%2Fpaginas%2FKwaliteit_van_bronnen_voor_drinkwater_steeds_meer_onder_druk_1054.aspx&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913163745&sdata=%2FqYHD08FkyiQIIJb9lYDzUPmu6QiEvd6TVAfrp9wJbA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vewin.nl%2Fnieuws%2Fpaginas%2FKwaliteit_van_bronnen_voor_drinkwater_steeds_meer_onder_druk_1054.aspx&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913163745&sdata=%2FqYHD08FkyiQIIJb9lYDzUPmu6QiEvd6TVAfrp9wJbA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onafhankelijkpapendrecht.nl%2F2019%2F05%2F07%2Fveel-meer-genx-in-papendrechts-leidingwater%2F&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913163745&sdata=uLiBGOYKbVVoywH%2FHngTMYNi0%2FUIewAfgLpTeakDovo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onafhankelijkpapendrecht.nl%2F2019%2F05%2F07%2Fveel-meer-genx-in-papendrechts-leidingwater%2F&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913163745&sdata=uLiBGOYKbVVoywH%2FHngTMYNi0%2FUIewAfgLpTeakDovo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpure.uvt.nl%2Fws%2Fportalfiles%2Fportal%2F31827322%2Fpbl_2018_monetaire_milieuschade_in_nederland_3206.pdf&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C1%7C637146718913173745&sdata=4HsYpl1yXRF0RA8Da%2FSY4dP8hQ8rULoE61hCYAvCl2Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpure.uvt.nl%2Fws%2Fportalfiles%2Fportal%2F31827322%2Fpbl_2018_monetaire_milieuschade_in_nederland_3206.pdf&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C1%7C637146718913173745&sdata=4HsYpl1yXRF0RA8Da%2FSY4dP8hQ8rULoE61hCYAvCl2Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bnnvara.nl%2Fzembla%2Fartikelen%2Fgenx-ook-in-kraanwater-in-regio-den-haag-zoetermeer-en-leiden-politiek-bezorgd&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913173745&sdata=kPCCB%2ByXFFBS5uxlU4AhZxpgv0Eqw0zFCNb55DG0TYU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.npostart.nl%2Fnos-journaal%2F05-12-2019%2FPOW_04059563&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913183738&sdata=l6hbsQIbT0FD5YKohy2Lu6LneQmQ5NROnT4GrqtKed4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilent.nl%2Factueel%2Fnieuws%2F2019%2F09%2Fafvalstromen-chemours%2Fafvalstromen-chemours&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913183738&sdata=PzpiKksBc6vRpAAwexw3PMPJFIvq1oTTp2QyfxMO%2FV4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.ilent.nl%2Factueel%2Fnieuws%2F2018%2F06%2F26%2Fweinig-tot-geen-aandacht-bij-chemours-en-afvalketen-voor-uitstoot-%E2%80%98genx-stoffen%E2%80%99&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913193735&sdata=CRYh6920mweBY3ylB8WsmEIfBOm9ce5kTJI%2F01dERf4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilent.nl%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2018%2F06%2F08%2Fafvalstromen-van-chemours%3Ffbclid%3DIwAR1wn1xQmhla2Cx18Q_UIPBcl-wRaXDSyg3Rc6Rw3cENdKHjs8JtJu9s8Zg&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913193735&sdata=53ulpWo5BGIRX%2F0HrQVfRkbPY9bYx0bK204ia6uRIiI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilent.nl%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2018%2F06%2F08%2Fafvalstromen-van-chemours%3Ffbclid%3DIwAR1wn1xQmhla2Cx18Q_UIPBcl-wRaXDSyg3Rc6Rw3cENdKHjs8JtJu9s8Zg&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913193735&sdata=53ulpWo5BGIRX%2F0HrQVfRkbPY9bYx0bK204ia6uRIiI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilent.nl%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2019%2F09%2F25%2Fvervolgonderzoek-afvalstromen-chemours%3Ffbclid%3DIwAR3FveeVMqfWgBjfTlUNBjX9-CKvMn64mQ_ZKwuZKAkS04OIXl_bNVDeeDE&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913203731&sdata=fJ3koDQLgi8B%2FcpiSMkw7O0vBJllZLrUaH6NRGGtgmE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilent.nl%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2019%2F09%2F25%2Fvervolgonderzoek-afvalstromen-chemours%3Ffbclid%3DIwAR3FveeVMqfWgBjfTlUNBjX9-CKvMn64mQ_ZKwuZKAkS04OIXl_bNVDeeDE&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637146718913203731&sdata=fJ3koDQLgi8B%2FcpiSMkw7O0vBJllZLrUaH6NRGGtgmE%3D&reserved=0
mailto:zuidholland@pzh.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.zuid-holland.nl&data=02%7C01%7Cstatengriffie%40pzh.nl%7C3788b9b427ed440f412a08d799904a95%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C1%7C637146718913213717&sdata=XSMtcpPkforLf8d1Ut0Kd3rRDcK874pEAs87vNxbIv4%3D&reserved=0


 



 
 
 
 
Aan de Provincie Zuid-Holland 
Per e-mail: zuidholland@pzh.nl  

 
Provinciehuis Zuid-Holland 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 
 
 
Datum: 14 januari 2020 
Onderwerp: Lozingen en PFAS 
 
 
Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Wordt de drinkwatervoorziening in de regio Drechtsteden (ook) bedreigd door PFAS? Veel inwoners 
van Papendrecht zijn al jaren bezorgd over de uitstoot van PFAS1 die nu bijna overal in Nederland in 
de bodem wordt aangetroffen. 
 
PFAS-stoffen zitten in verschillende producten, waaronder smeermiddelen, voedselverpakkings-
materialen, blusschuim etc. PFAS heeft naast nuttige eigenschappen ook zeer zorgelijke en 
schadelijke eigenschappen. Deze worden niet afgebroken in het milieu, maar stapelen zich op. 
 
De PFAS verspreiding is naast de stikstofcrisis bovendien de belangrijkste oorzaak van het feit dat 
veel bouwprojecten in Nederland stil kwamen te liggen. Toen het in Dordrecht gevestigde bedrijf 
Chemours de chemische stof GenX (onderdeel van de PFAS groep) vanaf 2012 grootschalig ging lozen 
en deze (in 2019 tot zeer zorgwekkende stof verklaarde) stof werd aangetroffen in het leidingwater 
zijn er door onze fractie vragen gesteld in de gemeenteraad. 
 
Drinkwaterbedrijf Oasen sprak in 2017 over een wezenlijke dreiging. En meer recent was het 
afvalverwerkende bedrijf Korenet in het nieuws toen het een vergunning aanvroeg voor een 
zogenoemde indirecte lozing van GenX en PFOA (dat ook onderdeel is van de PFAS groep).  
Een indirecte lozing betekent dat de stoffen worden geloosd via het openbaar riool op de 
waterzuiveringsinstallatie. Omdat de waterzuivering deze stoffen niet kan reinigen komen ze 
uiteindelijk terecht in de rivier. 
 
Zolang toxicologen grote zorgen hebben over de effecten van deze stoffen op de volksgezondheid 
vindt onze fractie in de gemeenteraad van Papendrecht dat voorkomen moet worden dat ze in het 
drinkwater komen. Giflozingen, maar ook slootdempingen met bodemvreemd materiaal en alles wat 

 
1 https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2020/01/13/geen-gif-in-onze-rivieren/ 



daarmee te maken heeft, ligt gevoelig in de samenleving. Wij roepen u op te voorkomen dat dit soort 
zeer zorgwekkende stoffen in het milieu terecht komen. 
 
Met deze oproep spreken wij ons uit tegen het beleid dat Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-
Holland tot dusverre voeren. Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor de Rijkswateren en daarmee 
verantwoordelijk voor de directe lozingen op (onder andere) de Merwede. De provincie Zuid-Holland 
is verantwoordelijk voor de indirecte lozingen en voor bijvoorbeeld de omgevingsvergunning van 
Chemours. 
 
Beide overheidsinstanties legaliseerden tot voor kort niet-vergunde directe lozingen door een 
vergunning te verlenen onder het mom dat met een daarvoor uit te voeren emissietoets gekeken 
kon worden of lozing niet tot bepaalde risico’s zou leiden voor gezondheid en/of ecologie. Deze 
afweging, die de minister in een brief aan de Tweede Kamer toelichtte, is niet uit te leggen. Sterker 
nog, het lijkt de omgekeerde wereld: er vindt geen handhaving en sancties op illegale lozing plaats, 
maar lozingen worden gelegaliseerd om vervolgens met een jaarlijkse monitoring door 
Rijkswaterstaat te beoordelen of een vergunning moet worden bijgesteld. De watervoorziening in de 
regio Drechtsteden is het kind van de rekening. 
 
Toezicht blijkt ernstig tekort te schieten 
In het NOS journaal van 5 december 2019 signaleerde de provincie dat het toezicht op de PFAS 
uitstoot ernstig tekort schiet. En tevens dat er gevaar bestaat dat PFAS houdend afval, dat niet 
volgens de regels wordt vernietigd, in het milieu verdwijnt. Aldus gedeputeerde Floor Vermeulen 
tegen de NOS. Hij bevestigt wat de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT) deze zomer al signaleerde, 
namelijk dat er te weinig opgetreden wordt tegen de verspreiding van GenX via afvalstromen. 
 
De minister bepleit een Europese aanpak2. Zolang die Europese aanpak er niet is wil de minister dat 
alle bedrijven die met PFAS-achtige stoffen te maken hebben verplicht worden te melden als er PFAS 
stoffen in hun afval zitten. Natuurlijk is zo’n maatregel – die volgens de minister eind 2020 af zal zijn 
– belangrijk. Maar ondertussen willen wij dat vergunningen van alle bedrijven die deze stoffen 
mogen lozen met onmiddellijke ingang ingetrokken worden. Totdat er voldoende aangetoond kan 
worden dat PFAS-stoffen, zoals PFOA en GenX, op een verantwoorde wijze kunnen worden verwerkt 
en geen schade veroorzaken aan de volksgezondheid. 
 
Daarnaast pleiten wij ervoor om bij bedrijven als Chemours 24 uur per dag, 7 dagen per week 
controle uit te laten oefenen, zodat er veel beter zicht komt op de illegale lozingen, verwerking en 
dumping van PFAS-stoffen in ons leefmilieu. 
 
 
Hoogachtend, 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht, 
 
Ruud Lammers. 

 
2 https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2019/12/20/de-nederlandse-politiek-is-eindelijk-om-naar-een-
europees-verbod-op-pfas/ 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 4 december 2019 

Betreft Kamervragen naar aanleiding van Rapporten ILT en 

RIVM over GenX  

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Op 1 november jl. heb ik van diverse leden van de vaste commissie voor 

Infrastructuur en Waterstaat vragen ontvangen in een schriftelijk overleg over de 

rapporten van RIVM en ILT over GenX.1  

 

Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de 

antwoorden op de gestelde vragen. Ik heb de vragen van de leden gemakshalve 

van een eigen nummering voorzien. 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven – Van der Meer 

 

  

                                                
1 Kamerstukken 28 089, nr. 148. 

http://parlisweb/parlis/agendapunt.aspx?id=bbd31c18-4e8d-4d22-a85e-498492f8ad97
http://parlisweb/parlis/agendapunt.aspx?id=bbd31c18-4e8d-4d22-a85e-498492f8ad97
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Bijlage 

 

Vragen namens de leden van de VVD-fractie: 

 

1.  

Klopt het dat het inzicht dat de afvalketen de belangrijkste verspreidingsroute is 

van GenX-stoffen al meer dan een jaar bekend is bij de ILT? Deelt de 

staatssecretaris de opvatting van deze leden dat er in deze casus niet gesproken 

kan worden van een nagenoeg gesloten systeem voor het gebruik van GenX-

stoffen door de eerste gebruiker?  

 

Antwoord: 

De ILT heeft in juni 2018 het eerste rapport over de afvalstromen van Chemours 

aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin is aangegeven dat GenX-houdende 

(FRD) afvalstromen van Chemours voor besmetting zorgen bij de verschillende 

afvalverwerkers.  

De afvalstromen vormen een bron voor de verdere verspreiding van FRD-stoffen 

naar de leefomgeving. Dit werd bevestigd in het onderzoek dat na de zomer van 

dit jaar is aangeboden aan de Tweede Kamer. De onderzoeken geven aan dat er 

geen sprake is van een gesloten systeem.   

 

2.  

Deelt de staatssecretaris de mening dat, ter voorkoming van vergelijkbare cases 

in de toekomst, het wenselijk is dat de kennispositie van zowel de ILT als het 

ministerie wordt versterkt. Deelt de staatssecretaris de zorg dat de opbouw van 

de kennispositie langs deze weg geruime tijd zal duren en dat dit forse 

inspanningen van veel medeoverheden vraagt. 

 

Antwoord: 

Het verbeteren en borgen van kennis vraagt inderdaad tijd en is een doorlopend 

punt van aandacht van alle betrokkenen. Hier is vanuit mijn ministerie ook veel 

inzet op. Zo is in mijn opdracht het kennisnetwerk ZZS opgericht, dat naast de 

netwerkdagen voor bevoegde gezagen en omgevingsdiensten ook een digitaal 

platform biedt voor kennisuitwisseling. Ook de oprichting van de BRZO-

omgevingsdiensten is gericht op het bijeenbrengen van kennis rondom de grootste 

chemische clusters. Tenslotte speelt het RIVM een actieve rol in het generen en 

verspreiden van kennis en heb ik in de context van PFAS met medeoverheden 

afgesproken in de hele keten te gaan bezien welke stappen daaraan kunnen 

bijdragen.  
 

3.  

Deelt de staatssecretaris de mening dat bedrijven, die deze stoffen als eerste 

ontwikkelen en gebruiken, hier ook verantwoordelijkheid dragen en dus mogen 

worden aangesproken op het uit voorzorg goed in beeld brengen van hun (p)ZZS-

emissies en afvalstromen. 

 

Antwoord: 

Deze mening deel ik ten volle. De regelgeving gaat ook uit van dit principe. 

 

4.  

Herkent de staatssecretaris zich in de veronderstelling dat de omvang, 

verspreiding en onzekerheden van het vraagstuk van poly- en perfluoralkylstoffen 

(hierna: PFAS) aanzienlijk kleiner had kunnen zijn als voor deze stoffen een 
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wettelijke verplichting tot minimalisatie (voor de eerste producent) en informatie 

tussen ketenpartners zou hebben bestaan waarop decentrale bevoegde gezagen 

hadden kunnen toezien. 

 

Antwoord: 

De veronderstelling van de leden van de VVD deel ik, maar dan zouden de 

genoemde verplichtingen al vanaf de eerste toepassingen gegolden moeten 

hebben. We weten dat in die tijd nog geen sprake was van de huidige zorg over 

de risico's van PFAS. Het ontbrak tot voor kort aan kennis over de verspreiding 

van deze stoffen in het milieu. Ook is met name de laatste jaren steeds meer 

wetenschappelijk inzicht ontstaan over de effecten die deze stoffen kunnen 

veroorzaken. 

 

5.  

Deelt de staatssecretaris de zorg dat alleen het introduceren van een meldplicht 

op bedrijfsafvalstromen in de uitvoering, bij bijvoorbeeld afval en recyclebedrijven 

(verderop in de keten), tot verlies aan draagvlak kan leiden wanneer niet ook de 

minimalisatieverplichting voor emissies en lozingen wordt uitgebreid tot het 

ontstaan van (p)ZZS-houdende afval- en recyclestromen (bij eerste 

gebruikers/producenten)? 

 

Antwoord: 

Mijn doel is dat we voor ZZS de kraan zoveel mogelijk dichtdraaien. Het nemen 
van maatregelen aan de bron, zoals het uitfaseren van bepaalde stoffen, verkleint 

ook de problematiek van ZZS in afval. Voor resterende afvalstromen geldt 
uiteraard dat voor de verwerking betaald moet worden. Voor afval met ZZS 
zijn die kosten hoger dan voor afval zonder ZZS. Daar gaat dan ook een prikkel 

van uit om de hoeveelheid ZZS-houdend afval laag te houden. Het is daarom des 
te meer van belang dat er een heldere verplichting is voor bedrijven om ZZS in 
afvalstromen te melden.  

 

Vragen namens de leden van de CDA-fractie: 

 

6.  

Erkent de staatssecretaris dat provincies (en in hun opdracht: omgevingsdiensten) 

niet effectief kunnen optreden tegen onevenredig grote (p)ZZS-houdende afval- 

en recyclestromen op basis van het zorgplichtartikel, omdat deze mogelijkheid 

voor de rechter geen standhoudt, zoals ook door de ILT is gesteld. Geldt dit ook 

voor gemeenten (en in hun opdracht omgevingsdiensten) bij het opvragen van 

informatie over (p)ZZS bij bedrijven die alleen onder algemene regels vallen (en 

dus niet vergunningplichtig zijn)? 

 

Antwoord: 

De laatste jaren zijn we beter gaan inzien dat (p)ZZS via afvalstromen de 

menselijke gezondheid of het milieu kunnen schaden. We zien ook steeds vaker 

uitingen van brede maatschappelijke zorg hierover. In dat licht kan informatie 

over aanwezigheid van (p)ZZS in afvalstromen beschouwd worden als een 

redelijke invulling van het zorgplichtartikel (1.1a) en in het bijzonder artikel 10.39 

van de Wet milieubeheer, dat een informatieplicht inhoudt over aard, 

eigenschappen en samenstelling van afval. Beide verplichtingen gelden ongeacht 

of bedrijven een provincie of een gemeente als bevoegd gezag hebben. Wat 

betreft afdwingbaarheid van informatieverstrekking zal een rechter de door het 

bevoegd gezag geëiste informatie afzetten tegen de wettelijke grondslag.  
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Ik ga de wettelijke grondslag versterken door de verplichting tot 

informatieverstrekking over ZZS in afvalstromen vast te leggen in het Besluit 

melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.  

 

7.  

Kan de staatssecretaris aangeven hoe de aanbevelingen van de ILT en de 

meldplicht geïmplementeerd gaan worden? Gaat de staatssecretaris met de ILT en 

mogelijk enkele provincies als koploper de meldplicht ten aanzien van 

bedrijfsafvalstromen vanaf het moment van publicatie van de ontwerp-regelgeving 

inhoud geven?  

 

Antwoord: 

Uit het ILT-rapport komt naar voren dat werk gemaakt moet worden van 

informatieverstrekking over ZZS in producten door de gehele productieketen heen 

en ook in de keten van afvalverwerking. Zoals gezegd ga ik de wettelijke 

grondslag voor informatieverstrekking in de afvalketen versterken in het Besluit 

melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Ik zal uw Kamer hierover 

in de loop van volgend jaar nader informeren. Daarbij zal ik ook de suggesties van 

de koplopers betrekken.  

 

8.  

De leden van de CDA-fractie constateren dat de milieuwetgeving in beginsel de 

verantwoordelijkheid voor het beschrijven van mogelijke milieueffecten van hun 

handelen bij initiatiefnemers legt en de verantwoordelijkheid voor het toetsen 

hiervan bij het bevoegd gezag. Zal deze rolverdeling ook ten grondslag liggen aan 

het tijdelijk handelingsperspectief bodem en daarmee het te voeren gesprek 

tussen onder andere grondbanken en projectontwikkelaars met vooral gemeenten 

als bevoegd gezag? 

 

Antwoord: 

Ja, de verantwoordelijkheid voor milieueffecten van het verzetten van grond ligt 

bij de initiatiefnemers. Het toetsen hiervan ligt bij betreffende bevoegde gezagen, 

vaak een gemeente. Deze rolverdeling zal inderdaad ten grondslag liggen aan de 

te voeren gesprekken tussen grondbanken, projectontwikkelaars en bevoegd 

gezagen.  

 

9.  

De leden van de CDA-fractie constateren dat PFAS-stoffen tegelijkertijd giftig, 

mobiel en persistent (moeilijk afbreekbaar) zijn. Hoeveel van de circa 1.500 ZZS 

en 300 (p)ZZS kennen eenzelfde zorgwekkende combinatie van eigenschappen? 

En van hoeveel van deze stoffen kan de staatssecretaris uitsluiten dat zij zich 

kunnen verspreiden in het Nederlandse leefmilieu?  

 

Antwoord:  

Voor stoffen die mogelijk een gevaar vormen vanwege mobiliteit in het milieu 

geldt in de huidige Europese systematiek dat per stof beargumenteerd worden 

waarom die stof dermate gevaarlijk is dat deze volgens de REACH-verordening 

kwalificeert als ‘substance of very high concern’ (en daarmee automatisch geldt 

als ZZS in Nederland). De GenX-stoffen vormen de eerste groep waarbij dit op 

EU-niveau is gebeurd. De mate van mobiliteit en toxiciteit van PFAS verschilt 

onderling zeer sterk. PFAS hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij een 

extreme mate van persistentie hebben die het ZZS-criterium hiervoor, vastgelegd 
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in bijlage XIII van de REACH-verordening, ver overschrijdt. Daardoor vormt deze 

groep stoffen een categorie die een aparte aanpak verdient.  

 

Vragen namens de leden van de D66-fractie: 

 

10.  

Kan de staatssecretaris de explosieve toename van het voorkomen van GenX in 

oevergrondwater uitleggen?  

 

Antwoord: 

In het oevergrondwater wordt ten opzichte van eerdere jaren in 2016 en 2017 

meer GenX in het oevergrondwater aangetroffen. Dit heeft als oorzaak dat GenX 

pas sinds 2012 als vervanging van PFOA wordt gebruikt. Er is een verblijftijd van 

enkele jaren voordat een stof via de bodempassage in het oevergrondwater 

aangetroffen wordt.  

 

11.   

Kan de staatssecretaris uitsplitsen wat de gemeten gehaltes zijn van PFAS in het 

drinkwater dat uit oppervlaktewater wordt gewonnen en het drinkwater dat uit 

grondwater wordt gewonnen? 

 

Antwoord: 

In 2018 is de aanwezigheid van PFAS in oppervlaktewater voor drinkwater 

onderzocht. In geen van de metingen zijn toen concentraties PFOS, PFOA of de 

GenX-stoffen aangetroffen boven de drinkwatertoetsingswaarde. Voor alle overige 

PFAS is nergens de signaleringswaarde van 0,1 μg/L overschreden. Voor een 

nadere uitsplitsing verwijs ik u naar Tabel 4 van Deelrapport A – PFAS in 

grondwater en oppervlaktewater van het Expertisecentrum PFAS.2 

 

12.   

Wat zijn de prognoses van de toename van PFAS in onze grondwaterreserves? 

 

Antwoord:  

Het in antwoord 11 aangehaalde onderzoek, dat in opdracht van mijn ministerie 

en de gemeente Dordrecht is uitgevoerd, laat zien dat de grondwaterreserves die 

gebruikt worden voor de drinkwaterproductie gelukkig nog weinig worden belast 

met PFAS. Het is dan ook vooral zaak via de bronaanpak ervoor te zorgen dat de 

gebieden waar grondwater infiltreert beschermd worden. Daarbij werken 

kennisinstituten zoals het RIVM en KWR Water aan uitbreiding van de kennisbasis.  

 

13.  

De leden van de D66-fractie lezen in hetzelfde rapport dat het RIVM pleit voor een 

bronaanpak. Deze leden vragen of er nu een duidelijk overzicht van alle 

bronlocaties van PFAS en GenX in en rondom Nederland is. Deze leden ontvangen 

graag een overzicht hiervan per locatie en daarbij inzicht van de hoeveelheid 

uitstoot van de locatie. 

 

Antwoord: 

Er is geen compleet overzicht beschikbaar van deze bronnen. Dit is ook de reden 

waarom een aantal acties in gang is gezet: het opvragen van actuele 

                                                
2 https://www.expertisecentrumpfas.nl/images/Handelingskader/DDT219-1-18-008.233-

rapd-Voorkomen_PFAS_in_Nederland_-_deelrapport_A_-_definitief.pdf 

https://www.expertisecentrumpfas.nl/images/Handelingskader/DDT219-1-18-008.233-rapd-Voorkomen_PFAS_in_Nederland_-_deelrapport_A_-_definitief.pdf
https://www.expertisecentrumpfas.nl/images/Handelingskader/DDT219-1-18-008.233-rapd-Voorkomen_PFAS_in_Nederland_-_deelrapport_A_-_definitief.pdf
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emissiegegevens over ZZS en pZZS door bevoegde gezagen, een onderzoek door 

Rijkswaterstaat naar diffuse lozingen van PFAS en een onderzoek dat in opdracht 

van het ministerie van IenW wordt uitgevoerd naar producten en 

productieprocessen waaruit PFAS kunnen vrijkomen.  

 

14.  

Kan de staatssecretaris toelichten of op basis van deze onderzoeken 

wetenschappelijk gesteld kan worden dat geen gezondheidsrisico’s verwacht 

hoeven te worden voor mensen via blootstelling van voedsel? Kan het RIVM 

aangeven welke metingen in de toekomst kunnen zorgen voor gefundeerde 

conclusies over de effecten van PFAS en GenX op de gezondheid? 

 

Antwoord: 

Voor een aantal PFAS-stoffen die (lokaal) in hogere concentraties voorkomen, 

zoals PFOA en PFOS, is inmiddels voldoende informatie beschikbaar om hier 

uitspraken over te doen. Metingen in groente en fruit afkomstig van moestuinen 

dichtbij een bron van verontreiniging (Dordrecht en Helmond) lieten zien dat de 

aangetroffen gehaltes in voedsel niet leiden tot een gezondheidsrisico3. Een 

eerdere studie van het RIVM4 laat zien dat ook de achtergrondwaarden in voedsel 

geen gezondheidsrisico vormen. Naarmate er meer kennis beschikbaar komt over 

andere PFAS-stoffen zullen er steeds nauwkeuriger uitspraken kunnen worden 

gedaan over de vraag bij welke waarden zich gezondheidseffecten kunnen 

voordoen. Mede hierom wordt bij ZZS uitgegaan van een minimalisatieplicht voor 

emissies. 

 

15.  

De leden van de D66-fractie lezen in de aanbevelingen van het RIVM-rapport dat 

het onderzoek van de ILT laat zien dat in sommige gevallen een wettelijk kader 

voor deze stoffen ontbreekt, ontoereikend is of niet bekend is bij de betrokken 

partijen. Kan de staatssecretaris toelichten hoe dit opgepakt wordt? Kan de 

staatssecretaris toelichten waar het wettelijk kader voor PFAS ontbreekt of 

ontoereikend is? Op welke manier gaat er gewerkt worden aan een uitgebreidere 

informatieplicht voor producenten van PFAS? 

 

Antwoord: 

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 6, ga ik de wettelijke grondslag voor 

de verplichting tot informatieverstrekking over ZZS in afvalstromen versterken in 

het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. In dit besluit 

ontbreekt nu nog een expliciete verplichting voor informatieverstrekking over 

(p)ZZS. Voor informatieoverdracht in de productieketen bestaat al een wettelijke 

verplichting onder de REACH-verordening.  

 

Vragen namens de leden van de GroenLinks-fractie: 

 

16.  

RIVM en ILT doen verschillende aanbevelingen omtrent de wet en het beleid. Is de 

staatssecretaris bereid deze aanbevelingen over te nemen? 

 

Antwoord: 

In de aanbiedingsbrief bij de rapporten van het RIVM en de ILT heb ik aangegeven 

hoe ik de aanbevelingen oppak. Vervolgens heb ik het punt van de informatieplicht 

                                                
3 Kamerstukken 28 089, nr. 67. 
4 Noorlander et al., 2010, zie https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320126001.html 
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over ZZS in afvalstoffen geconcretiseerd in het AO Circulaire economie van 15 

oktober jl. door aan te geven dat ik het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en 

gevaarlijke afvalstoffen ga aanpassen. Ik zal uw Kamer regelmatig informeren 

over de verdere uitvoering van de aanbevelingen. 

 

17.  

De leden van de GroenLinks-fractie dringen er bij de staatssecretaris op aan om 

snel de informatieplicht aan te scherpen. 

 

Antwoord: 

Zoals hierboven aangegeven (o.a. in het antwoord op vraag 6) ga ik het Besluit 

melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen aanpassen.  

 

18.  

Waarom is de concentratiegrenswaarde van ZZS in afvalstromen vele malen hoger 
dan de normen voor deze stoffen in bodem en water?  

Antwoord: 

Dit is een misvatting. Het idee dat er voor melding van ZZS in afvalstromen een 

grenswaarde van 0,1% zou bestaan kan voortkomen uit het feit dat de REACH-

verordening een grenswaarde van 0,1% hanteert voor de meldplicht voor 

leveranciers van stoffenmengsels.  

 

19.  

Is de staatssecretaris bereid om een gesloten ketenaanpak als uitgangspunt van 

beleid te nemen? Welke wet- en regelgeving zou hiervoor moeten worden 

aangepast? Kan als eerste stap de sectie over ZZS in het Landelijk 

Afvalbeheerplan 3 (LAP3) aangepast worden? 

 

Antwoord: 

Waar ZZS in producten toegepast worden (waar de ZZS nodig zijn voor een 

bepaalde functionaliteit) dienen die producten in het afvalstadium zodanig te 

worden verwerkt dat de ZZS ook dan niet in het milieu terechtkomen. Dit wordt 

gestimuleerd door het beleid om de transitie naar een circulaire economie te 

realiseren, dat is gericht op het steeds beter sluiten van materiaalkringlopen. Om 

alert te zijn op ZZS is kennis over de aanwezigheid ervan in materialen en 

producten een eerste vereiste. Met de REACH-verordening is al voorzien in de 

deze verplichting. De informatieplicht over ZZS in afvalstromen ga ik zoals 

hiervoor gezegd verduidelijken in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en 

gevaarlijke afvalstoffen. Het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP)  bevat al een 

hoofdstuk dat een risicoanalyse voorschrijft voor ZZS in te recyclen materiaal, 

opdat de ZZS niet alsnog via gerecycled materiaal in het milieu komt. De 

aanwijzingen in het LAP kunnen op basis van ervaringen en ontvangen signalen uit 

“het veld” worden uitgebreid en verbeterd.  

 

20.  

Kan de staatssecretaris aangeven hoe deze metingen worden meegenomen om 

een concentratiekaart van Nederland te maken? Zijn deze metingen voldoende 

van kwaliteit?  

 

Antwoord: 

Het RIVM verzamelt alle meetdata om een landelijk beeld van de diffuse 

verspreiding van PFAS op te stellen. RIVM controleert de data op kwaliteit en 

bruikbaarheid. 
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21.  

Waarom is de risicogrenswaarde voor een kinderspeeltuin ruim 2000 keer hoger 

dan voor een tuin? 

 

Antwoord:  

Het doel van de risicogrenswaarden is het beschermen van gebruikers tegen te 

hoge blootstelling aan een stof. Omdat het risico van een stof in bodem sterk 

afhangt van welke activiteit er op die bodem plaatsvindt, kunnen de 

risicogrenswaarden per bodemfunctie sterk verschillen.  

Door opname van stoffen vanuit een moestuinbodem door geteelde groenten en 

de consumptie daarvan, zal er veel sneller overdracht plaatsvinden dan via 

huidcontact en grond-ingestie, wat bij speeltuinen de blootstellingsroute is. 

Daarom moet de risicogrenswaarde voor moestuinen veel lager zijn om hetzelfde 

beschermingsniveau te bieden.  

Een uitgebreide toelichting is door het RIVM opgenomen in het rapport 

‘Risicogrenswaarden voor GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater’.5  

 

22.  

Kan aangegeven worden hoe het staat met de uitvoering van de motie van het lid 

Kröger over persistente stoffen in het leefmilieu van 19 maart 2019? 

 

Antwoord: 

In het debat van 19 maart jl. heb ik, naar aanleiding van de aangehouden motie 

Kröger (Kamerstuk 30 175, nr. 331), toegezegd uw Kamer te informeren over het 

brononderzoek PFAS. Ik heb deze toezegging gestand gedaan met de brief van 29 

mei (Kamerstuk 28 089, nr. 135). Sindsdien is uw Kamer op de hoogte gehouden 

van de voortgang van dit onderzoek. De laatste stand van zaken is dat het 

brononderzoek PFAS is aanbesteed en de eerste fase van het onderzoek gestart is. 

Naar verwachting wordt dit onderzoek eind 2020 afgerond.   

 

23.  

De leden van de GroenLinks-fractie willen weten hoe het staat met de 

gezondheidsnorm van de EFSA. Wanneer wordt deze vastgesteld? Het advies van 

de EFSA is vijftienmaal strenger dan onze norm. Is de staatssecretaris bereid om 

de veiligere EFSA-norm over te nemen? Welke praktische gevolgen heeft dit en 

hoe verhoudt zich dat dan tot de waarden in de eerdergenoemde tabel? 

 

Antwoord:  

Tijdens het plenaire debat van 16 mei jl. heb ik met uw Kamer uitgebreid 

gesproken over de gezondheidsnormen van EFSA voor PFOA. In dat debat heb ik 

aangegeven dat voor eventuele wijziging van de normering van 

perfluoroctaanzuur (PFOA) gewacht wordt op aanvullend onderzoek dat door de 

Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) wordt uitgevoerd. Op dat moment 

werd verwacht dat dit onderzoek eind 2019 gereed zou komen. De EFSA heeft 

recent aan haar opdrachtgever, de Europese Commissie, laten weten meer tijd 

nodig te hebben om deze herbeoordeling uit te voeren, vanwege het beschikbaar 

komen van nieuwe gegevens. De planning van EFSA is om het conceptrapport nu 

in het eerste kwartaal van 2020 te publiceren voor een openbare consultatie en 

het rapport in juli vast te stellen. Zoals ik in het plenaire debat heb aangegeven 

wacht ik op de publicatie van EFSA en zal die gaan leiden tot een vertaling van de 

voorgestelde normen naar de Nederlandse situatie en dan ook betrokken worden 

                                                
5 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0027.pdf 
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bij het definitief handelingskader. In het memo van het RIVM dat uw Kamer op 9 

april 2019 heeft ontvangen6, is door het RIVM overigens de inschatting gemaakt 

dat de consequentie van het hanteren van het advies van EFSA voor de 

bodemnormen beperkt is. De reden hiervoor is de verwachting dat de 

risicogrenzen voor doorvergiftiging, waar de bodemnormen op gebaseerd zijn, 

bepalender zullen blijven dan de risicogrenzen voor de mens, die wel door het 

advies van EFSA beïnvloed zouden kunnen worden. 
 

24.  

De leden van de GroenLinks-fractie hebben ook vragen over hoe besmetting via 

bijvoorbeeld afvalverbranding en bodemassen verloopt. Is er zicht op deze 

stroom? Kan de staatssecretaris toezeggen dat snel in kaart wordt gebracht of 

PFAS in bodemassen een in potentie grote bron van verspreiding en vervuiling is? 

Hoe wordt dit gemonitord? Wordt dit apart door de afvalverbrandingsinstallaties 

(AVI’s) getest en gerapporteerd? 

 

Antwoord: 

Via het Landelijk Meldpunt afvalstoffen (LMA) is er zicht op waar AVI-bodemas 

wordt toegepast (afgifte en ontvangst). In het onderzoek door Rijkswaterstaat dat 

op dit moment wordt uitgevoerd naar mogelijke diffuse bronnen van PFAS zal ook 

gekeken worden naar AVI-bodemas als mogelijke bron. Het is namelijk nog niet 

duidelijk voor welke PFAS bij de temperaturen en verblijftijd in de ovens van een 

AVI afbraak volledig plaatsvindt.  

 

25.  

De leden van de GroenLinks-fractie vragen de staatssecretaris een overzicht te 

publiceren van alle lozingsvergunningen voor GenX en PFAS in Nederland en 

daarbij ook aan te geven waar vermoedelijk neergeslagen concentraties verder 

uitspoelen of via afvalstromen potentieel grotere concentratie kunnen voorkomen. 

Kan de staatssecretaris hiervoor zorgen? Wanneer zijn alle actieve bekende 

vergunde of potentiële bronnen in beeld? Wordt hier verder onderzoek naar 

gedaan?  

 

Antwoord: 

Voorafgaand aan het wetgevingsoverleg water heeft de Minister van Infrastructuur 

en Waterstaat uw Kamer het eindrapport van de “pilot bezien watervergunningen” 

toegestuurd7. Bij het bezien van een vergunning worden emissies van zeer 

zorgwekkende stoffen zoals GenX-stoffen en PFOA nadrukkelijk meegenomen.  

De landelijke werkgroep Aanpak opkomende stoffen is in 2019 een verkennend 

onderzoek gestart naar mogelijke lozingen van PFAS. Als onderdeel hiervan zijn en 

worden op verschillende locaties monsternames uitgevoerd. De eindrapportage is 

voorzien in het voorjaar van 2020. De minister van Infrastructuur en Waterstaat 

zal uw Kamer hierover informeren voorafgaand aan het AO-water (juni 2020).  

 

26.  

Wordt er actief gekeken naar PFAS die nog niet zijn aangemerkt als ZZS? Zijn 

bedrijven vergunningplichtig voor PFAS die nog niet op de lijst van potentiële ZZS 

staan? 

 

                                                
6 Bijlage bij Kamerstukken 28 089, nr. 122. 
7 Kamerstukken 27 625, nr. 487. 
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Antwoord: 

Met de bronnenonderzoeken en de ZZS-uitvragen worden de - voor Nederland - 

meest relevante toepassingen en emissies van PFAS in kaart gebracht. Los 

daarvan geldt voor alle stoffen waarvan bekend is dat de emissies milieuschade 

kunnen veroorzaken, dat deze worden opgenomen in de vergunning. Daarvoor is 

het niet noodzakelijk dat de stof als ZZS is aangemerkt. Het is aan het bevoegde 

gezag om te oordelen welke maatregelen in de vergunning moeten worden 

opgenomen om de emissie zo beperkt mogelijk te houden. 

 

27.  

Hoe wordt de motie van het lid Kröger c.s. over gefluorideerde koolwaterstoffen 

als groep opnemen in REACH (Kamerstuk 21501-08, nr. 781) uitgevoerd die 

oproept om te zorgen dat PFAS als groep worden geclassificeerd onder REACH 

(Europese verordening inzake Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen 

van Chemische Stoffen)? En is het in de tussentijd mogelijk om PFAS als groep 

stoffen op de lijst van potentieel ZZS te plaatsen? 

 

Antwoord: 

Het kabinet gaat zich inspannen om een restrictie op alle niet-essentiële gebruiken 

van PFAS te realiseren. Welke toepassingen essentieel zijn zal worden bepaald op 

basis van wetenschappelijke onderbouwing gedurende het opstellen van het 

voorstel.  

Het RIVM plaatst stoffen op de lijst potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS). 

De keuze voor deze stoffen en stofgroepen is gebaseerd op beschikbare informatie 

rond de uitvoering van REACH. Daartoe wordt gebruik gemaakt van verschillende 

lijsten van stoffen, volgens de procedure die op de website van het RIVM 

beschreven is. Niet alle PFAS zullen aan de ZZS-criteria voldoen. 

 

28.  

De leden van de GroenLinks-fractie willen weten hoe het staat met het 

digitaliseren van alle vergunningen voor ZZS en een landelijke database voor alle 

handhavende instanties.  

 

Antwoord: 

Het RIVM bouwt in opdracht van het ministerie van IenW een database om de 

ZZS-emissies te registreren. Op dit moment wordt de database gevuld met de 
eerste resultaten uit de ZZS-uitvraag. Per 1 januari 2021 moeten bedrijven 
informatie over de ZZS-emissies aan het bevoegd gezag voorgelegd hebben. 

 

29.  

De rapportages maken duidelijk dat de urgentie bij handhavers en overheden 

ontbreekt. Deze leden vragen de staatssecretaris om er met klem op aan te 

dringen om hier veel nadrukkelijker op in te zetten. Maar ook om handhavers de 

middelen te geven om te handhaven. Welke extra middelen zijn hiervoor nodig? 

 

Antwoord: 

Het is belangrijk dat voldoende urgentie wordt ervaren. Het tegengaan van 

emissies van ZZS naar het milieu is al lange tijd stevig verankerd in de wetgeving, 

waarmee veel is bereikt. De afgelopen jaren zijn er nieuwe ZZS onder de aandacht 

gekomen, waaronder een aantal PFAS. Het kabinet faciliteert het bevoegd gezag 

met een aantal onderzoeken. Het is te vroeg om te concluderen dat extra 

middelen nodig zijn.  
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30.  

De leden van de GroenLinks-fractie willen ten slotte de staatssecretaris oproepen 

snel met een actieplan te komen voor het terugdringen van de bronnen van PFAS-

vervuiling. Veel onderzoek is nog gaande, maar gezien het grote maatschappelijke 

belang moeten de bronnen die nu al bekend zijn zo snel mogelijk aangepakt 

worden. 

 

Antwoord: 

Het kabinet werkt aan regulering van productie en het gebruik van stoffen in 

Europees en internationaal verband. Mede dankzij onze inspanningen is GenX door 

de EU aangemerkt als substance of very high concern (SVHC) onder REACH. Het 

kabinet wil zich nu in Europees verband inzetten om alle toepassingen van PFAS te 

verbieden met uitzondering van de essentiële toepassingen (via het instrument 

“restrictie”). 

 

Vragen namens de leden van de SP-fractie: 

 

31.  

De leden van de SP-fractie vragen of de staatssecretaris het met deze leden eens 

is dat de conclusie van de ILT, dat geen enkel onderdeel in de keten die 

verantwoordelijk is voor de productie van, voor de leefomgeving potentieel 

gevaarlijke stoffen, informatie over deze stoffen deelt of zelfs maar communiceert 

over de samenstelling van de te vervoeren stoffen, onacceptabel is en ronduit 

schokkend. Welke stappen worden genomen om dit te verbeteren en op welke 

termijn kunnen deze verbeteringen worden gerealiseerd? De leden van de SP-

fractie vragen, naar aanleiding van de bevindingen van de ILT, of en op welke 

wijze ervoor gezorgd gaat worden dat de communicatie en informatieverstrekking 

binnen de ketens die te maken hebben met ZZS, zoals de stoffen betrokken bij 

het GenX-proces (FRD), wordt verbeterd. 

 

Antwoord: 

De ILT constateert dat in het huidige stelsel van vergunningverlening en toezicht 

de aandacht is gericht op de individuele inrichtingen. Voor elke schakel in de keten 

zijn er regels en veilige grenzen gedefinieerd. Zoals het ILT-rapport stelt is het 

toezicht op de integrale keten van product tot afval onvoldoende geborgd. Ik ben 

van mening dat van alle partijen in de keten verwacht mag worden dat zij 

maatregelen nemen om emissies naar de leefomgeving te voorkomen en te 

beperken. De beschikbaarheid van informatie speelt daarbij een belangrijke rol. 

Daartoe moet de informatieplicht beter worden nageleefd en gaat deze ook beter 

verankerd worden in de afvalwetgeving.  

 

32.  

De leden van de SP-fractie vragen of de staatssecretaris het met deze leden eens 

is dat in het belang van de volksgezondheid en de veiligheid, regels over 

informatie en communicatie betreffende productie en transport van (p)ZZS in 

wetgeving zou moeten worden vastgelegd en er vergunningen voor aangevraagd 

zouden moeten worden. 

 

Antwoord: 

Voor productie van stoffen geldt dat deze al meldingplichtig dan wel 

vergunningplichtig is. Het is aan het bevoegd gezag om hierop toe te zien. De 

regels over veilig transport van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in VN-afspraken 
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die in Nederland zijn geïmplementeerd via de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

(Wvgs). Daarin is onder meer geregeld welke informatie gedeeld moet worden 

over een transport en welke informatie aanwezig moet zijn bij het transport zelf. 

De regels hebben betrekking op het vervoer van stoffen die een acuut gevaar 

kunnen vormen voor de omgeving, bijvoorbeeld vanwege brandbaarheid of 

toxiciteit. Sommige (p)ZZS vallen daarom nu al onder de werking van deze regels. 

Voor (p)ZZS waarbij geen acuut effect van blootstelling te verwachten is, is het 

toepassen van de Wvgs geen voor de hand liggende maatregel. Dit sluit niet aan 

op de internationale afspraken over regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen.  

 

33.  

Deelt de staatssecretaris, samen met deze leden, de conclusie van de ILT dat de 

REACH-richtlijnen te kort schieten als het gaat om de toepassing van stoffen 

waarvan nog niet vaststaat of sprake is van mogelijk gevaarlijke eigenschappen? 

 

Antwoord: 

Nee. Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen 

registeren die (vanaf 1 ton) op de Europese markt gebracht worden. Daarbij moet 

aangetoond worden dat stoffen veilig gebruikt kunnen worden. Als van een stof 

onvoldoende gegevens bekend zijn, wordt de registrant verzocht meer gegevens 

aan te leveren. Van sommige eigenschappen blijkt pas later dat deze tot 

problemen kunnen leiden. Daarnaast zijn er stoffen die op de lijst met potentiële 

ZZS worden geplaatst. Voor bedrijven en bevoegd gezag betekent plaatsing op 

deze lijst dat er met extra aandacht naar de emissies van deze stoffen gekeken zal 

worden. Zo nodig kunnen aanvullende maatregelen van het bedrijf gevraagd 

worden. 

 

34.  

De leden van de SP-fractie vragen hoe kan worden voorkomen dat stoffen 

waarvan nog niet duidelijk is wat de mogelijk schadelijke effecten op de 

leefomgeving zijn, toch worden toegepast en aldus worden verspreid. 

 

Antwoord: 

Dat bedrijven, voorafgaand aan het op de markt brengen van stoffen, onderzoek 

moeten doen en gegevens over hun stof dienen aan te leveren, levert al een grote 

bijdrage aan het voorkomen van dergelijke situaties. Het Europees Agentschap 

voor chemische stoffen (ECHA) heeft recent de opdracht gekregen om het aantal 

te controleren stoffendossiers drastisch te verhogen. Ook nationaal wordt samen 

met de industrie gewerkt aan maatregelen om de kwaliteit van deze dossiers te 

verbeteren. Niettemin zullen er altijd stoffen blijven waar twijfel over bestaat en 

waar nader onderzoek nodig is, en kan nieuwe informatie ertoe leiden dat een 

eerder als veilig beoordeeld gebruik met toepassing van die nieuwe kennis niet 

meer als veilig wordt gezien. Dit vraagt blijvende alertheid, zowel van overheden 

als van bedrijven. 

 

35.  

De leden van de SP-fractie vragen of de staatssecretaris de mening deelt dat het 

hoognodig is dat er een informatieplicht komt voor het vermelden van het gehalte 

van PFAS en GenX gerelateerde stoffen in een grondstof- of afvaltransport, 

onafhankelijk van de grenswaarde of norm. 
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Antwoord: 

De plicht voor het melden van ZZS in grondstoffen is Europees bepaald in de 

REACH-verordening. Op de plicht voor vermelden van ZZS in afvalstromen ben ik 

in mijn eerdere antwoorden ingegaan.  

 

36.  

De leden van de SP-fractie vragen wat de huidige regels zijn als het gaat om de 

informatieverstrekking bij het verwerken van ZZS, als het gehalte van een of 

meerdere van deze stoffen in het te verwerken afval boven de toegestane norm 

ligt en op welke wijze deze regels worden gecontroleerd en gehandhaafd. 

 

Antwoord: 

Zoals hierboven aangegeven (onder andere in antwoord op vraag 18), geldt voor 

het melden van ZZS in afval geen concentratiegrenswaarde; elk mogelijk relevant 

gehalte moet gemeld worden.  

Het gemelde gehalte moet dan afgezet worden tegen een eventueel wettelijk 

bepaald maximumgehalte van de ZZS in een (afval)materiaal. De handhaving is 

de verantwoordelijkheid van de provincies die vergunningverlener zijn voor de 

afvalverwerkers die het afval mogen ontvangen. Bij import en export van afval is 

de EVOA-verordening van toepassing en is de ILT verantwoordelijk voor toezicht 

en handhaving. 

 

37.  

De leden van de SP-fractie vragen of, gezien de noodzaak inzicht te krijgen in de 

verspreiding van ZZS, betrokken marktpartijen kunnen worden verplicht om 

metingen te verrichten op het aangeleverde afval en de resultaten van deze 

metingen te registreren via een landelijk registratiesysteem. 

 

Antwoord: 

Afvalverwerkende bedrijven moeten van degene die het afval afgeeft of vanuit 

eigen metingen informatie krijgen over de aanwezigheid van ZZS in het 

ingenomen afval, voor zover deze ZZS - gegeven het proces binnen de inrichting - 

tot emissies kunnen leiden. Een landelijk registratiesysteem acht ik niet 

doelmatig. De meetcijfers zijn nodig om benodigde maatregelen ter voorkoming 

van emissies te bepalen, deze in de vergunning op te nemen en een eventuele 

volgende afnemer van de stroom te informeren.  

 

38.  

De leden van de SP-fractie vragen of en hoe de veiligheid van de leefomgeving 

wordt gegarandeerd bij de verwerking van afval met (p)ZZS door relatief kleine 

afvalverwerkende bedrijven die slechts eens in de vijf tot tien jaar worden 

gecontroleerd. 

 

Antwoord: 

Bij het bepalen van de toezichtstrategie voor een bedrijf maakt het bevoegd gezag 

een afweging op basis van onder andere de risico’s van de bedrijfsactiviteit voor 

de leefomgeving, de resultaten van eerdere inspecties, het risicobewustzijn en de 

nalevingsmotieven van het bedrijf. 

Het bevoegd gezag kan op basis van deze beoordeling kiezen voor een intensiever 

toezichtarrangement. Dit betekend ook dat op plekken waar het risico beperkt is 

een lagere frequentie van toezicht kan plaats vinden. Op deze manier wordt de 

beschikbare capaciteit ingezet op die plekken waar het risico voor de leefomgeving 

het grootst is. 
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39.  

De leden van de SP-fractie vragen wanneer de methode die het EFSA nu 

ontwikkelt voor de risico’s verbonden aan een mengsel van PFAS inzetbaar is. 

 

Antwoord:  

Zie het antwoord op vraag 23. 

 

40.  

De leden van de SP-fractie vragen of de staatssecretaris de mening deelt dat om 

de veiligheid van de leefomgeving te garanderen totdat deze methode beschikbaar 

is, bij het vaststellen van het gehalte PFAS en het vaststellen of sprake is van een 

normoverschrijding, altijd wordt uitgegaan van de totale hoeveelheid van het 

mengsel van de aanwezige PFAS. 

 

Antwoord: 

De methodiek die nu gehanteerd sluit aan bij de systematiek die wordt toegepast 

bij dergelijke stoffen: waar een norm per stof af te leiden is, omdat daarvoor 

voldoende gegevens voor beschikbaar zijn, wordt dit ook gedaan. Ik volg hier het 

advies van het RIVM. Het RIVM geeft aan dat, op basis van de gemeten 

achtergrondwaarde, het voor de hand ligt voor PFOA en PFOS een aparte norm 

vast te stellen en voor de andere PFAS-stoffen één norm te hanteren. 

 

41.  

De leden van de SP-fractie vragen of er andere soorten of groepen ZZS zijn, die 

nu afzonderlijk worden gemeten en beoordeeld worden, maar mogelijk ook een 

cumulatief effect hebben, en zo ja welke stoffen of soort stoffen dit betreft. Zo 

nee, is het niet verstandig hier onderzoek naar te doen? 

 

Antwoord: 

Ja, voor bijvoorbeeld dioxines geldt een groepsnorm voor emissies naar lucht. Dit 

geldt ook voor enkele metaalverbindingen van eenzelfde groep waarvoor dezelfde 

ZZS zorg bestaat (bijv. enkele kobaltverbindingen). Voor mengsels van ZZS die 

eenzelfde werkingsmechanisme qua toxiciteit hebben, wordt geadviseerd om bij 

vergunningverlening dit mengsel als een ZZS te behandelen indien opgeteld alle 

ZZS-bestanddelen bij elkaar boven de 0,1% komen. Er wordt internationaal veel 

onderzoek gedaan om meer kennis te vergaren over de zogenaamde 

mengseltoxicologie. In Nederland nemen verschillende onderzoeksinstituten deel 

aan deze grote internationale projecten en onderzoeken. 

 

42.  

De leden van de SP-fractie vragen waarom er voor de beoordeling van het 

oppervlaktewater op GenX is gekozen voor risicowaarden met de bovengrens van 

118 nanogram per liter en niet voor de ondergrens van 48 nanogram per liter of 

een gemiddelde daar tussenin. 

 

Antwoord: 

De waarde van 48 ng/L betreft de waterkwaliteitsnorm voor PFOA. De waarde van 

118 ng/L houdt rekening met het feit dat de risicogrens voor de GenX-stoffen 

hoger is dan voor PFOA. Destijds is ook geconstateerd dat er mogelijk nog een 

aanpassing zou moeten plaats vinden indien er gegevens beschikbaar zouden 

komen over de bioaccumulatie (opname) van GenX-stoffen in vis. Inmiddels heeft 

Chemours op last van de provincie Zuid-Holland een studie laten uitvoeren naar 
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de opname van GenX door vissen. Deze studie, die dit jaar door de Provincie Zuid-

Holland is goedgekeurd, bevestigt dat de waarde van 118 ng/L als 

waterkwaliteitsnorm voldoende beschermend is. 

 

43.  

De leden van de SP-fractie vragen hoe de voorgenomen reductie van de uitstoot 

van GenX door Chemours zich in de praktijk ontwikkelt en zouden graag een 

overzicht zien van het verloop van deze reductie als het gaat om de uitstoot naar 

land, water en lucht. 

 

Antwoord: 

Directe uitstoot naar de bodem vindt niet plaats. In de brief van de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat van 6 november 2019 is het monitoringsrapport 

opgenomen van Rijkswaterstaat.8 Hieruit blijkt dat hoeveelheid GenX-stoffen in 

afvalwater zijn sterk afgenomen ten opzichte van 2017. Tevens heeft de Provincie 

Zuid-Holland aangekondigd de vergunde GenX-emissies naar lucht verder te 

verlagen met 95% per 2020 en 99% per 2021 ten opzichten van de vergunde 

emissies in 2017. 

 

44.  

De leden van de SP-fractie vragen hoe de controle en handhaving verloopt rond 

de, op basis van de voorgenomen reductie van de uitstoot van GenX door 

Chemours, aangepaste vergunningen. 

 

Antwoord:  

Zowel de Provincie Zuid-Holland als Rijkswaterstaat hebben een intensief 

monitoringsprogramma waarmee de emissies van Chemours gevolgd worden. 

Inspecties vinden plaats op diverse manieren die passen bij het doel van de in de 

vergunning gestelde voorschriften. Het betreft onder andere analyses van 

lozingen, aangekondigde en onaangekondigde inspecties op locatie en audits van 

het milieumanagementsysteem. Indien daarbij geconstateerd wordt dat niet 

voldaan wordt aan een vergunningsvoorwaarde zal direct een handhavingstraject 

worden gestart.  

 

45.  

De leden van de SP-fractie vragen, ter verduidelijking van het rapport, of er een 

overzicht gegeven kan worden van alle aanbevelingen van het RIVM en per 

aanbeveling de hieruit volgende beleidskeuze. 

 

Antwoord: 

In de aanbiedingsbrief ben ik op de aanbevelingen van het RIVM ingegaan. Ik zal 

uw Kamer regelmatig informeren over de verdere uitvoering van deze 

aanbevelingen. 

 

Vragen namens de leden van de Partij voor de Dieren-fractie: 

 

46.  

Deze leden vragen de staatssecretaris daarom wat zij gaat doen om op zo kort 

mogelijke termijn te voorkomen dat er nog meer PFAS, direct of indirect, in het 

milieu belanden. 

 

                                                
8 Kamerstuk 28 089, nr. 150. 
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Antwoord: 

De aanpak van emissies van bedrijven heeft, ook uit antwoord 43 blijkt, 

geresulteerd in drastische verminderingen van de PFAS-emissies. Het bevoegd 

gezag, i.c. de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, zijn verantwoordelijk 

voor het opleggen van beperkende maatregelen. Ik faciliteer het bevoegd gezag 

daarbij zo goed mogelijk, binnen het VTH-stelsel, met bijvoorbeeld de opzet van 

een kennisnetwerk, het door het RIVM laten actualiseren van de ZZS-lijst en een 

stevige inzet in Europa zoals bij het verkrijgen van de ZZS-status voor GenX. 

Aanvullend bronbeleid is in voorbereiding, Nederland zal samen met een aantal 

andere lidstaten een Europese restrictie voorstellen op niet-essentiële 

toepassingen van PFAS. Dit wordt de komende jaren een intensief project, 

waarvoor ik op dit moment de handen in de EU op elkaar probeer te krijgen.   

 

47.  

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie constateren dat uit de rapportages 

blijkt dat nog regelmatig onvoldoende informatie beschikbaar is over de stoffen en 

de bijbehorende risico’s. Deze leden vragen de staatssecretaris daarom of zij al 

meer informatie kan delen over de methode waar de EFSA momenteel aan werkt 

om de risico’s van blootstelling aan een combinatie van PFAS in kaart te brengen. 

Het lijkt deze leden ondoenlijk om alle combinaties van de meer dan 6.000 PFAS 

in kaart te brengen. Kan de staatssecretaris bevestigen dat wanneer de precieze 

gevaren van bepaalde combinaties niet bekend zijn er, vanuit het 

voorzorgsbeginsel, wordt uitgegaan van de meest schadelijke combinatie? Zo nee, 

waarom niet? En wil zij daar dan bij de EFSA voor pleiten? 

 

Antwoord:  

Het is belangrijk om rekening te houden met combinatie-effecten van gevaarlijke 

stoffen. Daarom heeft Nederland het initiatief genomen om in Europa tot een 

methodiek te komen om bij normstelling rekening te houden met combinatie-

effecten. Het RIVM geeft verder aan dat het niet mogelijk is om meer informatie te 

delen over de methode waar EFSA aan werkt omdat deze nog niet beschikbaar is. 

Zie ook mijn antwoorden onder vraag 23 en 40. 

 

48.  

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen of de staatssecretaris kan 

aangeven waarom in de Kaderrichtlijn Water de risicogrens voor GenX in vis is 

verhoogd van 1,3 µk/kg naar 2,6 µk/kg vis? Is dat beargumenteerd vanuit de 

risico’s die deze concentratie met zich meebrengt voor de vissen of alleen de 

risico’s die deze concentratie met zich meebrengt voor mensen via de consumptie 

van de vis? 

 

Antwoord: 

Het gaat hier over de bescherming van de mens, dus de visconsumptie. Het 

verschil komt door een aanpassing in de Europees afgestemde methodiek van de 

Kaderrichtlijn water. Voorheen werd er door de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) rekening mee gehouden dat andere bronnen voor 90% bijdragen aan de 

toelaatbare dagelijkse inname van mensen en mocht de bijdrage via vis maximaal 

10% zijn. De WHO heeft geconstateerd dat deze benadering voor visconsumptie 

te conservatief is. Op basis hiervan is de bijdrage via vis bijgesteld naar maximaal 

20%. Dit heeft als gevolg een verdubbeling van de risicogrens van 1,3 µk/kg naar 

2,6 µk/kg vis.  
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49.  

Op pagina 17 van de RIVM-rapportage valt ook te lezen dat voor toepassing op 

land boven grondwaterniveau de norm in het tijdelijke handelingskader gesteld is 

op de strengste ecologische risicogrens waarbij het gaat om doorvergiftiging via 

bodemorganismen naar vogels en zoogdieren. Wat moeten deze leden verstaan 

onder ‘doorvergiftiging’? 

 

Antwoord: 

Doorvergiftiging is het proces waarbij vogels en zoogdieren, die niet direct worden 

blootgesteld aan de grond, toch de stof binnenkrijgen door het eten van planten 

en/of dieren, die wel blootgesteld zijn. Het gaat dus om de bescherming van 

vogels en zoogdieren die via de voedselketen worden blootgesteld. Een voorbeeld 

van zo’n voedselketen is bodem-regenworm-muis-valk. Doorvergiftiging is één 

aspect bij het afleiden van milieurisicogrenzen. Er wordt ook gekeken naar de 

risico’s voor mensen door blootstelling aan grond en door het eten van voedsel en 

naar de risico’s voor bodemorganismen zelf. 

 

50.  

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen waarom de staatssecretaris, 

voor de menselijke blootstelling, de bevoegde gezagen geadviseerd heeft om uit 

de door de wetenschap voorgestelde bandbreedte van 48 tot 118 nanogram per 

liter de bovengrens van 118 te nemen. Schrijft het voorzorgsbeginsel niet voor dat 

voor de zekerheid de ondergrens genomen moet worden? Is de staatssecretaris 

bereid de ondergrens van 48 nanogram te adviseren? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: 

Zie hiervoor mijn antwoord op vraag 42. 

 

51.   

Bij de risicogrens die bepaald is voor zwemwater stelt het RIVM expliciet dat deze 

is afgeleid voor een kind. Kan de staatssecretaris aangeven of dit ook het geval is 

voor alle andere blootstellingseisen die genoemd worden? Zo nee, waarom is 

alleen bij deze eis gekeken naar de blootstelling voor kinderen? Is de 

staatssecretaris bereid alle blootstellingsnormen op te stellen op basis van 

blootstelling voor een kind?  

 

Antwoord: 

Uitgangpunt bij het vaststellen van veilige concentraties is dat de meest 

kwetsbare groep bepalend is voor de beoordeling. Veilige concentraties in het 

milieu moeten ook veilig zijn voor dat deel van de bevolking waarvoor het 

desbetreffende milieucompartiment (water, bodem of lucht) de hoogste 

blootstelling oplevert. Bij zwemmen hebben kinderen de hoogste blootstelling. Dit 

komt doordat zij bij zwemmen verhoudingsgewijs meer water binnenkrijgen dan 

volwassenen. Op basis daarvan zijn kinderen bij zwemwaterlocaties bepalend voor 

de beoordeling. Ook voor andere routes (bijvoorbeeld risicogrens voor de 

bodemfunctie wonen met tuin) wordt er bij de bepaling van veilige concentraties 

rekening gehouden met hogere blootstelling in bepaalde groepen van de bevolking 

en is de meest kritische groep bepalend. 

 

52.  

Deze leden vragen de staatssecretaris of Chemours inmiddels al deze 

afvalstromen heeft onderzocht op GenX. Zo nee, waarom niet? 
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Heeft naar de mening van de ILT, Chemours inmiddels wel een sluitende 

procedure om de aanwezigheid van GenX in haar afvalstromen te kunnen 

uitsluiten? 

 

Antwoord: 

Het bevoegd gezag, DCMR Milieudienst Rijnmond namens de provincie Zuid-

Holland (verder: DCMR), heeft bij Chemours nader onderzoek gedaan naar de 

herkomst en binnenlandse afvoer van de afvalstoffen. Als gevolg daarvan heeft 

Chemours enkele administratieve verbeteringen doorgevoerd ten gunste van 

inzicht in herkomst en bestemming van de afvalstromen. DCMR zal Chemours 

verplichten om zijn administratie verder te verbeteren en duidelijk aan te geven 

waar afvalstromen ontstaan en welke samenstelling deze hebben, bijvoorbeeld of 

er GenX-stoffen in zitten of niet. Dit zal in de vergunning worden opgenomen. 

 

53.   

In de rapportage valt te lezen dat bij het reinigen van transporten verontreiniging 

met GenX via het spoelwater wegspoelt. Kan de staatssecretaris onderzoeken of 

het mogelijk is om bij het transport van GenX, en in bredere zin van ZZS, alleen 

nog dedicatietransport toe te staan? 

 

Antwoord: 

Het vervoer van afvalstromen is gebonden aan eisen. In de beantwoording van 

voorgaande vragen ben ik al ingegaan op mijn inzet op het verbeteren van het 

doorgeven van informatie over stoffen in de afvalketen, zodat elke partij die 

gegevens heeft die nodig zijn om aan haar verantwoordelijkheid invulling te 

geven. Naast transportmiddelen die uitsluitend voor een bepaalde stroom gebruikt 

worden, is het ook mogelijk dat het bevoegd gezag eisen stelt aan de 

reinigingsactiviteiten, zodat verspreiding van gevaarlijke stoffen geminimaliseerd 

wordt. 

 

54.   

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen of de staatssecretaris kan 

aangeven waar de toename tussen 2017 en 2018 vandaan komt die valt af te 

lezen uit tabel S1 op pagina 9 van het RIVM-rapport. Het gaat dan om de toename 

van de maximale gehaltes en medianen voor oppervlaktewater, grond en 

grondwater. 

 

Antwoord: 

De mediane en maximale waarden in 2018 zijn hoger dan die in 2017, omdat er in 

2018 gerichte metingen zijn gedaan op verdachte locaties, bijvoorbeeld op het 

terrein van Custom Powders in Helmond en bij afvalverwerkers. Als er dichter bij 

een bron wordt gemeten, zijn de aangetroffen gehalten vaak hoger. Figuur 22 en 

23 van het RIVM-rapport laten zien dat er in 2018 meer metingen zijn gedaan op 

locaties met hoge concentraties. 

 

55.   

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie constateren dat de ILT schrijft: “Zo 

lang er geen externe prikkel komt voelen producenten zich onvoldoende 

verantwoordelijk om de eigenschappen van een stof te onderzoeken en te delen.” 

Kan de staatssecretaris aangeven welke prikkel zij voor ogen heeft om 

producenten te dwingen beter inzicht in de stofeigenschappen en de risico’s te 

krijgen en om deze informatie beter te delen? 
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Antwoord: 

Hierop ben ik in mijn antwoord op vraag 31 ingegaan.  

  

56.   

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie horen verder graag wanneer de 

staatssecretaris komt met de nieuwe invulling van de informatieplicht.  

 

Antwoord: 

Hiertoe wil ik najaar 2020 het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen aangepast hebben.  

 

57.  

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zien dat de ILT verder in haar 

rapportage constateert dat in een aantal schakels van de keten door bevoegde 

gezagen wordt opgetreden maar dat van een overkoepelend en samenhangend 

optreden geen sprake is. Kan de staatssecretaris na die opmerking nogmaals 

reflecteren op de eerdere oproep van deze leden om dit soort bedrijven en de 

omgang met dit soort stoffen bij het Rijk te beleggen in plaats bij decentrale 

overheden? 

 

Antwoord: 

Voor bedrijven waarbij sprake is van risicovolle activiteiten geldt een verplichte 

overdracht per 1 juli 2017 van vergunningverlening door bevoegde gezagen aan 

zes gespecialiseerde omgevingsdiensten. Daarmee wordt precies datgene beoogd 

wat deze leden voor ogen staat: het toezicht op de activiteiten van dit soort 

bedrijven dient plaats te vinden door instanties waarbij voldoende kennis en 

kunde aanwezig is om ook bij zeer complexe activiteiten vergunningverlening, 

toezicht en handhaving goed uit te voeren.  

 

58.  

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen tot slot of de staatssecretaris 

aan deze leden kan mededelen hoe het staat met de uitvoering van de motie van 

het lid Wassenberg over het verhalen van onderzoekskosten op vervuilende 

bedrijven (Kamerstuk 28089, nr. 79) die de regering oproept te onderzoeken of, 

en zo ja hoe de kosten van deze onderzoeken (naar de verspreiding van GenX) op 

de vervuilende bedrijven verhaald kunnen worden. 

 

Antwoord: 

In de brief die uw Kamer op 19 november 2018 heeft ontvangen, ben ik uitgebreid 

ingegaan op deze motie.9 Ik heb hierin toegelicht dat de Wet milieubeheer in titel 

17.2 voorziet in een regeling om kosten te verhalen op bedrijven. Hiermee 

beschouw ik deze motie als afgedaan.  

 

                                                
9 Kamerstuk 28 089, nr. 95. 
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SUMMARY

The objective of the study was to determine the uptake, bioconcentration and
elimination of the test substance in fish maintained under continuous renewal (flow-
through) conditions. The study was conducted in accordance with the requirements
of OECD Chemicals Testing Guideline No.305 Bioaccumulation in Fish: Aqueous
and Dietary Exposure (October 2012) Section 305-I: Aqueous Exposure
Bioconcentration Fish Test.

The study was conducted using a flow-through test design with continuous renewal
of test media during the test. The test was conducted using common carp (Cyprinus
carpio).

The test was conducted at nominal test concentrations of 0.010, 0.10, 1.0, 10 and
100 µg/L. A control group was also included. Single glass aquaria containing ca 90
litres of media were used for the control and each test concentration.

During the exposure (uptake) phase, separate groups of Cyprinus carpio were
continuously exposed to GX903 for a period of 36 days under continuous flow
conditions. A control treatment, consisting of a test vessel treated only with dilution
water, was also included. Thereafter, the remaining fish were exposed to dilution
water only for the post-exposure (depuration) phase of the test. Flow-through
conditions were also employed for the depuration phase of the test which lasted
28 days.

Results
Chemical analysis of the aqueous test media during the uptake phase showed
measured concentrations to range from 0.0122 to 0.0312, 0.0467 to 0.0828, 0.652 to
0.887, 6.94 to 8.86 and 77.4 to 95.9 µg/L for the 0.010, 0.10, 1.0, 10 and 100 µg/L
test concentrations, respectively.

The 0.010 and 0.10 µg/L test concentrations showed high variability in measured
concentration which did not remain within ±20% of the mean measured
concentrations. This was despite the use of high flow rates within the dosing system,
in order to maintain sufficient mixing of the media, and large volume sampling for
chemical analysis. The 1.0, 10 and 100 µg/L test concentrations showed relatively
consistent measured concentrations which were within ±20% of the mean measured
concentrations.

Analysis of the fish tissues during the 36 day uptake phase were generally similar to
those observed in the test media for the 1.0, 10 and 100 µg/L test concentrations. The
0.010 and 0.10 µg/L test concentrations showed an increase in measured
concentrations, compared to the media concentrations, on Day 21 of the uptake phase.
However, the Day 36 results showed low results therefore it was considered that this
was not a true reflection of increased accumulation but rather a result of the complex
analytical method and low levels being analysed.
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Measured concentrations, on some occasions, were observed in the both the
analytical control samples and in samples of control media and fish tissues during the
uptake and depuration phases.

Analytical difficulties were encountered in this study due to the low exposure
concentrations and wide dosing range. Due to prospective planning for a scenario of
tissue bioaccumulation, the range of the analytical assays necessitated a high upper
limit of quantification (ULOQ) level (x10,000 LOQ). This large range and low
exposure concentration resulted in significant risk of contamination occurring, either
during extraction or at instrument analysis, and in chromatographic difficulties of
peak sensitivity at the lowest concentrations monitored.

For all fish tissue batches the low analytical quality control (QC) of 0.1 µg/kg failed
acceptance criteria therefore measured concentrations around this level should be
treated with caution. High oil content of fish tissue and emulsion formation within
the extraction procedure versus required extraction recovery of test substance led to
robustness issues with chromatographic column resolution and resultant assay
sensitivity. Data at the lowest concentration levels was therefore negatively affected
as evidenced by the supporting analytical chemistry results.

Based on the measured concentration in the test media and fish tissues, the non-lipid
normalised steady state bioconcentration factors (BCFSS) at the end of the uptake
phase for whole fish tissue were 8, 7, 2, 1 and 1 for the 0.010, 0.10, 1.0, 10 and
100 µg/L test concentrations, respectively.

The mean lipid content of the fish at the start and end of the uptake phase and the end
of the depuration phase were 3.627, 5.191 and 5.696%, respectively. The BCFSS was
also normalised to a 5% lipid content (BCFSSL) using a mean lipid content of 4.838%.
The BCFSSL at the end of the uptake phase for whole fish tissue were 8, 7, 2, 1 and 1
for the 0.010, 0.10, 1.0, 10 and 100 µg/L test concentrations, respectively.

Due to the limited amount of uptake during the exposure phase it was not possible to
estimate meaningful rate constants for either the uptake phase (k1) or depuration
phase (k2). As such. kinetic bioconcentration factors (BCFk) and growth corrected
bioconcentration factors (BCFKG) could not calculated due to the limited uptake of
test substance by the test organisms.

As there was limited uptake the depuration phase was not needed. Nevertheless, the
depuration phase was conducted over a period of 28 days. The results showed a
decline in measured concentration in the fish tissues when the fish were transferred
to clean water to levels close to the limit of quantification (LOQ, 0.1 µg/kg) of the
analytical method.

The results showed that GX903 has a very limited bioaccumulation potential
(BCF < 10) between concentrations of 0.010 and 100 µg/L.
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INTRODUCTION

The objective of the study was to determine the uptake, bioconcentration and
elimination of the test substance in fish maintained under continuous renewal (flow-
through) conditions. The test was conducted using common carp (Cyprinus carpio).

The study was conducted in accordance with the requirements of OECD Chemicals
Testing Guideline No.305 Bioaccumulation in Fish: Aqueous and Dietary Exposure
(October 2012) Section 305-I: Aqueous Exposure Bioconcentration Fish Test.

Analytical method development was conducted under Smithers Viscient study
number 3202198 which commenced April 2018.

The study was initiated (date the protocol was signed by the Study Director) on
14 June 2018 and completed on the date the final report was signed by the Study
Director. The study was conducted at Smithers Viscient, Woodfield Drive, Harrogate,
North Yorkshire, United Kingdom.

The experimental start date was 12 September 2018 when analytical work
commenced.

The definitive test was conducted at nominal concentrations of 0.010, 0.10, 1.0, 10 and
100 µg/L, between 13 November 2018 (preparation of initial dose solutions) and
01 February 2019. A control group was also included.

Chemical analysis in support of the study was conducted between 12 September 2018
and 18 February 2019.
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MATERIALS AND METHODS

Protocol Adherence
The study was conducted in accordance with the agreed definitive protocol and one
protocol amendment. Any deviations to the protocol have been detailed in the
relevant sections.

Test Substance Details

Test substance name: GX903

Synonym: FRD903

Chemical name: 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoroproxy)propanoic acid

Batch number: 1802AP3598/Batch 2018-9

Purity: 96.97%

Receipt date 26 February 2018

Expiry date: 06 February 2021

Storage conditions Refrigerated (2–8 °C)

Test substance details were supplied by the Sponsor. A Certificate of Analysis is
presented in Appendix 1.

Test Organism
Healthy Cyprinus carpio (common carp) were supplied by Osage Catfisheries, Osage
Beach, Missouri, USA, details of which are maintained in Smithers Viscient (ESG)
Ltd. records.

The fish were acclimatised to the test conditions for at least 14 days (actual = 70 days)
prior to testing. The holding tanks were maintained under flow-through conditions
and the fish were fed a proprietary food at 1-2% of body weight per day, which was
considered to contain no contaminants capable of influencing the outcome of the test.
The crude protein and lipid content of the food was 56% and 18%, respectively.
Details of stock fish holding conditions are presented in Appendix 2. The mortality
rate of the stock batch of fish was 0% in the seven days prior to the definitive test.

Dilution water
The dilution water (referred to hereafter as treated mains water) used for conducting
the test was treated mains water that had been passed through activated carbon filters.
The typical constituents of the water are presented in Appendix 2.

Preliminary dosing trials
Initial analytical results from the test vessels prior to exposure of the fish showed
measured concentrations to be significantly below nominal concentration.
Investigations were conducted whereby the concentration and stability of the stock
solutions were investigated along with homogeneity of the solutions in the test
vessels. The results indicated that the stock solutions were stable over a ca three day
period. However, although results from the highest two stock solutions were near
nominal, the lowest two stock solutions showed ca 40% of nominal value. In
addition, the results from the test vessels were still below nominal although no
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differences were observed between the samples from the top or bottom of the vessels
indicating that the test solutions in the test vessels were homogenous. Following
further time dosing, analytical results from the test vessels showed near nominal
concentrations indicating that the system had reached equilibrium. It was therefore
considered that the low initial results were possible due to an extended equilibration
period being required due to the very low concentrations employed in the test.

Test concentrations and preparation
The test was conducted at nominal test concentrations of 0.010, 0.10, 1.0, 10 and
100 µg/L. A control group was also included.

The test was conducted using a flow-through system whereby the test media was
continuously renewed. The test vessels were 100 L glass aquaria containing ca 90 L
of the relevant test medium.

The stock solutions were pumped by means of a peristaltic pump to a mixing vessel
that facilitated mixing prior to entering the test vessels. The dilution water was
continuously supplied from the laboratory treated mains water supply into the mixing
vessel. The media then overflowed from the mixing vessel into the appropriate test
vessels.

The preparation of the stock solutions and test concentrations are detailed below.

Weight or Volume
used

Final volume (mL)
Nominal concentration

(mg/L)
Media code

ca 220 mg of test
substance

22 000 10 SM1

2200 mL of SM1 22 000 1.0 SM2
2200 mL of SM2 22 000 0.10 SM3
2200 mL of SM3 22 000 0.010 SM4
2000 mL of SM4 20 000 0.0010 SM5

SM1 to SM5 were separately dosed at a flow rate of 3.125 mL/min (± 10%) to a
diluent flow rate of 309 mL/min (± 10%) into mixing vessels to give the 100, 10, 1.0,
0.10 and 0.010 µg/L test concentrations, respectively. The control was prepared by
adding diluent at a flow rate of 312.5 mL/min (± 10%).

The duration of the uptake and depuration phases was 36 and 28 days, respectively.
At the end of the uptake phase, the remaining fish were exposed to untreated dilution
water only. Throughout the depuration phase, the diluent pumps were delivering
dilution water at a nominal 312.5 mL/min (± 10%) per test vessel.

Prior to the addition of fish to the test vessels, and during the uptake and depuration
phases, the flow rates of the dilution water into the test vessel were checked daily.
The stock solution usage was recorded daily during the uptake phase.

Fish Addition and Observations
At the start of the test, 56 Cyprinus carpio, randomly selected from a holding stock,
were added to the control and each test vessel. At the start of the test, the fish had a
mean total length of 6.24 cm and a mean wet weight of 3.18 g (calculated from a
sub-sample of the stock fish used).
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The fish were fed the same proprietary food as used during the acclimatisation period.
The test fish were fed 1.5% body weight per day which was split over two feeds with
the exception of weekends when the food was supplied in one feed. The amount of
food required was recalculated after each sample interval based on the wet weights of
the fish sampled.

Uneaten food and faeces was siphoned daily from the tanks.

Throughout the test all fish were observed on a daily basis and records were made on
their general behaviour.

Water Quality Determinations
The test was conducted in a light-controlled facility, with a 16-hour light:8 hour dark
period with an approximate 30 minute dawn:dusk transition period.

The temperature was monitored continuously in the control vessel throughout the
duration of the test. The temperature was also recorded daily in each test vessel
throughout the duration of the test. The dissolved oxygen concentration and pH were
measured in each vessel on Day 0, and then weekly throughout the duration of the
test.

Total hardness in the control and each test vessel was determined on Day 0. Total
organic carbon (TOC) was measured on Days -1, 0, 7, 14, 21 and 35 of the uptake
phase and on Days 6, 13, 20 and 27 of the depuration phase. The protocol stated that
TOC would be measured on Day -2 however, this was not conducted. In addition,
although samples were taken on Day 28 of the uptake phase, results were not
available. This was considered not to affect the integrity of the test given the low,
consistent TOC values observed throughout the duration of the test.

Chemical Analysis
The analytical methods were developed under study number 3202198. Initial
validation attempts for the water failed and therefore the method was revised. Re-
injection of the final validation samples was required due to instrument sensitivity
and poor chromatography. The initial validation of the fish tissue was repeated
following revision of the processing method.

The Analytical Procedures, SMV 3202199-01V.TMW and SMV 3202199-01V.FT
(later updated to SMV 3202199-02V.TMW and SMV 3202199-02V.FT to include
storage stability data, to SMV 3202199-03V.TMW, to amend storage stability table
for time period and amend some MS parameters, and SMV 3202199-03V.FT, to
update validation table following reprocessing, amend some MS parameters and
update chromatograms, to SMV 3202199-04V.TMW and SMV 3202199-04V.FT to
correct %CV to %RSD and to SMV 3202199-05V.TMW and 3202199-05V.FT to
amend stability data information), used to confirm the concentration of the test
substance in samples of test media and the fish tissues, respectively, during the test,
are summarised in Appendix 3.

Concentrations of the test substance in the test media samples and fish tissue samples
were determined by Liquid Chromatography with Mass Spectrophotometry
(LC-MS/MS).
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Aqueous samples (200 mL) of the control and each test concentration were taken for
analysis on Days -1, 0, 1, 4, 7, 13, 21 and 36 of the uptake phase and on Days 3, 6,
11, 17 and 28 of the depuration phase. At each sampling occasion, duplicate samples
were taken. One for chemical analysis and one as a ‘back up’ sample should further
analysis be required.

To determine the concentration of the test substance in fish, four fish from each test
vessel were taken on Days 1, 4, 7, 13, 21 and 36 of the uptake phase. Additionally,
four fish were taken from each test vessel on Days 3, 6, 11, 17 and 28 of the
depuration phase. Fish were also removed from the control vessel at the same time.

On each sampling occasion, the fish (selected at random) were removed from each
tank, rinsed quickly with water using a wash bottle and gently blotted dry. They
were then concussed (by striking the cranium) and killed by severing the spinal cord
above the opercular region followed by destruction of the brain. Each fish was then
wet weighed and the total length measured.

For the Day 0 water analysis, procedural recoveries were not performed in duplicate
in error as required by the protocol. The batch QC’s and calibration passed validity
criteria. In addition, sample concentrations are close to nominal. It was therefore
considered that this deviation did not affect the integrity of the study.

The protocol stated that a matrix assessment would be carried out on treated mains
water by comparing the peak areas of a standard prepared using final matrix extracts
against a non-matrix standard at the limit of quantification (LOQ) equivalent
concentration. This was not conducted in deviation to the protocol. The use of a non-
matrix calibration line has been used throughout this study for both water and fish
samples. This is more robust than using matrix matched calibration lines given that
the differences between the matrix used for the calibration lines and those of each
individual fish or water sample could vary greatly. The use of the non-matrix
calibration line was shown to be acceptable given that the recoveries for the top and
middle QC levels were acceptable. It was therefore considered that this deviation did
not affect the integrity of the study.

It was decided that a single transition (m/z 169) would be used to process the data in
this study, as the other alternative transition (m/z 185) was not as reliable. During
analysis of the pre-exposure dosing samples, m/z 185 was processed in the data
during dosing. This was considered not affect the quality or integrity of the study
given that samples were prior to exposure of the fish.

For the Day 7 fish tissue analysis, three results were above the calibration line and
were therefore extrapolated. In deviation to the protocol, these samples were not re-
analysed in error. This deviation was considered not to affect the integrity of the test
as the results have been presented for information purposes only.

Lipid Analysis on Fish (Gravimetric Method)
Lipid analysis was performed on five fish removed from the stock fish at the start of
the uptake phase and five fish from the control vessel at the end of the uptake and
depuration phases.
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A weighed sub-sample (ca 1.0 g) was removed from the homogenised tissue and
placed in a glass tube. Extraction solvent (chloroform:methanol, 1:1 v/v,
approximately 10 mL) was added to the homogenised tissue sample, shaken and left
to stand at room temperature for approximately 3 hours. The sample was centrifuged
(2500 rpm for 15 minutes) and the supernatant removed. A second extraction solvent
(chloroform:ethanol, 2:1 v/v, approximately 10 mL) was added and, following
shaking, the sample was left to stand at room temperature for approximately 24 hours.
Following centrifugation (2500 rpm 15 minutes), the supernatant was removed and
the extraction repeated (chloroform:ethanol, 2:1 v/v, shaken well then left at room
temperature for approximately 24 hours). The sample was then centrifuged once
more (2500 rpm for 15 minutes) and the supernatant removed.

The pooled supernatant was transferred to a centrifuge tube, to which approximately
8.0 mL HPLC grade water was added and the contents of the tube mixed well.
Following centrifugation (2500 rpm for 15 minutes), the upper aqueous layer was
removed and discarded and a solvent (methanol:chloroform:water, 48:5:47 v/v/v,
20 mL) added to the lower organic layer and shaken well. The mixture was
centrifuged (2500 rpm for 15 minutes) and the lower layer transferred to a
scintillation vial. The upper layer was discarded. The sample was concentrated to
dryness under a gentle stream of nitrogen. The lipid residue in the vial was
determined after placing in a vacuum desiccator for approximately 20 minutes and
drying to a constant weight.

Calculation of Results
Bioconcentration
The bioconcentration factors (BCFs) at the various time intervals were calculated by
dividing the concentration in the fish, by the concentration in the test medium.

ate(mean)steady statC

ate(mean)steady statC

w

f

where Cf is the concentration in fish, and Cw is the concentration in water.

All calculations were performed using Microsoft Excel software.

The bioconcentration factors were also determined as a function of lipid content
based on the mean lipid content of the fish normalised to a 5% lipid content.

Due to the limited amount of uptake during the exposure phase it was not possible to
estimate meaningful rate constants for either the uptake phase (k1) or depuration
phase (k2). As such; kinetic bioconcentration factors (BCFk) and growth corrected
bioconcentration factors (BCFKG) could not calculated due to the limited uptake of
test substance by the test organisms.

Rounding Statement
Throughout the results, numerical data may have been rounded for presentation
purposes. Therefore, manual recalculation of the data may result in slightly different
values to those shown.
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Validity Criteria
The following performance criteria should be met:

 Temperature variation in the test vessels during the study should be less than
± 2ºC.

 Dissolved oxygen levels in the test vessels should not fall below 60%
saturation.

 Concentration of the test substance in the test vessel should be maintained
within ± 20% of the mean of the measured values during the uptake phase.

 Mortality or disease in both the control and treated fish should be less than
10% at the end of the test.
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RESULTS

Fish Observations
Throughout the duration of the test, the fish were observed to be healthy with no
mortality or signs of stress with the exception of a single fish in the 10 µg/L test
vessel which was observed with a reddened abdomen on Day 11 of the uptake phase.
A single mortality was also observed at the 0.10 µg/L test concentration. These were
considered not to be a toxic effect of the test substance given that no effects were
observed in the remaining fish.

At the start of the test measurements of 5 fish from the stock population indicated
that the fish had a mean total length of 6.24 cm and a mean wet weight of 3.18 g.
The individual weights and lengths of the fish sampled at the start and throughout the
test are presented in Table 1.

Water Quality
Continuously measured temperature ranges are presented in Table 2. Temperatures
during the uptake and depuration phases are presented in Table 3 and Table 4,
respectively. The environmental conditions in the test vessels remained within
acceptable limits throughout the duration of the study. The temperature was
maintained at 23 ± 2ºC and did not vary by more than 2ºC (actual continuous
temperature; 22.7 to 24.0ºC. Test vessel temperature; 22.5 to 23.9ºC).

Environmental measurements are presented in Table 5. The pH ranged from 7.08 to
7.82 and the dissolved oxygen concentration ranged from 83.4 to 112.2% throughout
the duration of the test.

The water hardness at Day 0 was 74, 83, 84, 86, 90 and 82 mg/L as CaCO3 for the
control, 0.010, 0.10, 1.0, 10 and 100 µg/L test concentrations, respectively.

Total organic carbon (TOC) analysis results are presented in Table 6. The TOC
during the uptake phase ranged from 1.82 to 2.13 mg carbon/L in the control and
from 1.93 to 5.81 mg carbon/L in the test concentrations. During the depuration
phase, the TOC ranged from 1.49 to 2.02 and from 1.61 to 4.20 mg carbon/L in the
control and test concentrations, respectively.

Analytical Issues
Sample storage stability (<-10ºC, nominal -20ºC) was conducted over a period of 32
days for fish tissue and 44 days for aqueous test media. However, the quality control
samples for the fish analysis failed acceptable criteria and correlation between
prepared and analysed samples for the aqueous media could not be verified. As a
result, storage stability could not be determined.

Storage stability in fish tissues was also assessed after 7 days storage, to provide
additional information, although this was not documented by protocol amendment in
error. This was considered not to affect the integrity of the test given that the
assessment provided additional information and storage was still assessed as required
by the protocol although not proven. Only Day 1 fish tissue samples were analysed
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after a >7 day period however, these results have been provided for information
purposes only.

Measured concentrations, on some occasions, were observed in the both the
analytical control samples and in samples of control media and fish tissues during the
uptake and depuration phases.

Analytical difficulties were encountered in this study due to the low exposure
concentrations and wide dosing range. Due to prospective planning for a scenario of
tissue bioaccumulation, the range of the analytical assays necessitated a high upper
limit of quantification (ULOQ) level (x10,000 LOQ). This large range and low
exposure concentration resulted in significant risk of contamination occurring, either
during extraction or at instrument analysis, and in chromatographic difficulties of
peak sensitivity at the lowest concentrations monitored.

For all fish tissue batches the low analytical quality control (QC) of 0.1 µg/kg failed
acceptance criteria therefore measured concentrations around this level should be
treated with caution. High oil content of fish tissue and emulsion formation within
the extraction procedure versus required extraction recovery of test substance led to
robustness issues with chromatographic column resolution and resultant assay
sensitivity. Data at the lowest concentration levels was therefore negatively affected
as evidenced by the supporting analytical chemistry results.

Concentrations in the Test Media
The concentrations in the exposure media are presented in Table 7 and graphically in
Figure 1 to Figure 5.

Results from Days 1, 4 and 7 have been reported for information purposes only, in
order to highlight the absence of test substance uptake in tissue. However,
authenticity of standards and QCs employed with these batches could not be
corroborated in the batch data. In addition, no results were available for water
samples from Days 17 and 28 due to incomplete data.

Chemical analysis of the aqueous test media during the uptake phase showed
measured concentrations to range from 0.0122 to 0.0312, 0.0467 to 0.0828, 0.652 to
0.887, 6.94 to 8.86 and 77.4 to 95.9 µg/L for the 0.010, 0.10, 1.0, 10 and 100 µg/L
test concentrations, respectively.

The 0.010 and 0.10 µg/L test concentrations showed high variability in measured
concentration which did not remain within ±20% of the mean measured
concentrations. This was despite the use of high flow rates within the dosing system,
in order to maintain sufficient mixing of the media, and large volume sampling for
chemical analysis.

The 1.0, 10 and 100 µg/L test concentrations showed relatively consistent measured
concentrations which were within ±20% of the mean measured concentrations.
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Concentrations in the Fish
Measured concentrations in the fish tissues during the uptake and depuration phases
of the test are presented in Table 8 and Table 9, respectively and presented
graphically in Figure 1 to Figure 5.

Analysis of the fish tissues during the 36 day uptake phase were generally similar to
those observed in the test media for the 1.0, 10 and 100 µg/L test concentrations. The
0.010 and 0.10 µg/L test concentrations showed an increase in measured
concentrations, compared to the media concentrations, on Day 21 of the uptake phase.
However, the Day 36 results showed low results therefore it was considered that this
was not a true reflection of increased accumulation but rather a result of the complex
analytical method and low levels being analysed.

As there was limited uptake the depuration phase was not needed. Nevertheless, the
depuration phase was conducted over a period of 28 days. The results showed a
decline in measured concentration in the fish tissues when the fish were transferred
to clean water to levels close to the limit of quantification (LOQ, 0.1 µg/kg) of the
analytical method.

No results were available for fish samples from Day 13 (uptake) and Day 6
(depuration) due to incomplete data.

Lipid Analysis
The results of the lipid analysis in representative fish samples are presented in
Table 10. Expressed as a percent of body weight, the mean lipid content of the fish at
the start and end of the uptake phase and the end of the depuration phase were 3.627,
5.191 and 5.696%, respectively. The mean value of 4.838% was used in the
calculation of the lipid normalised BCF values.

Bioconcentration
Whole body bioconcentration factors were calculated from five samplings during the
uptake phase by relating the concentration in each of the four fish sampled to the
concentration in the aqueous medium. The results are presented in Table 11.

Based on the measured concentration in the test media and fish tissues, the steady
state bioconcentration factors (BCFSS) at the end of the uptake phase for whole fish
tissue were 8, 7, 2, 1 and 1 for the 0.010, 0.10, 1.0, 10 and 100 µg/L test
concentrations, respectively.

The BCFSS was also normalised to a 5% lipid content (BCFSSL) using a mean lipid
content of 4.838%. The BCFSSL at the end of the uptake phase for whole fish tissue
were 8, 7, 2, 1 and 1 for the 0.010, 0.10, 1.0, 10 and 100 µg/L test concentrations,
respectively.

Due to the limited amount of uptake during the exposure phase it was not possible to
estimate meaningful rate constants for either the uptake phase (k1) or depuration
phase (k2). As such, kinetic bioconcentration factors (BCFk) and growth corrected
bioconcentration factors (BCFKG) could not calculated due to the limited uptake of
test substance by the test organisms.
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As there was limited uptake the depuration phase was not needed. Nevertheless, the
depuration phase was conducted over a period of 28 days. The results showed a
decline in measured concentration in the fish tissues when the fish were transferred
to clean water.

The results showed that GX903 has a very limited bioaccumulation potential
(BCF < 10) between concentrations of 0.010 and 100 µg/L.

Validity Criteria
The 0.010 and 0.10 µg/L test concentrations showed high variability in measured
concentration which did not remain within ±20% of the mean measured
concentrations. This was considered to be due to the low concentrations employed
and hence analytical difficulties.

The 1.0, 10 and 100 µg/L test concentrations showed relatively consistent measured
concentrations which were within ±20% of the mean measured concentrations

All other validity criteria were satisfied and as a result, the test is considered valid.
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CONCLUSION

Based on the measured concentration in the test media and fish tissues, the steady
state bioconcentration factors (BCFSS) at the end of the 36 day uptake phase for
whole fish tissue were 8, 7, 2, 1 and 1 for the 0.010, 0.10, 1.0, 10 and 100 µg/L test
concentrations, respectively. After 28 days depuration, a decline in measured
concentration in the fish tissues when the fish were transferred to clean water to
levels close to the limit of quantification (LOQ, 0.1 µg/kg) of the analytical method.

Analytical difficulties were encountered in this study due to the low exposure
concentrations and wide dosing range. Due to prospective planning for a scenario of
tissue bioaccumulation, the range of the analytical assays necessitated a high upper
limit of quantification (ULOQ) level (x10,000 LOQ). This large range and low
exposure concentration resulted in significant risk of contamination occurring, either
during extraction or at instrument analysis, and in chromatographic difficulties of
peak sensitivity at the lowest concentrations monitored.

High oil content of fish tissue and emulsion formation within the extraction
procedure versus required extraction recovery of test substance led to robustness
issues with chromatographic column resolution and resultant assay sensitivity. Data
at the lowest concentration levels was therefore negatively affected as evidenced by
the supporting analytical chemistry results.

The results showed that GX903 has a very limited bioaccumulation potential
(BCF < 10) between concentrations of 0.010 and 100 µg/L.

All validity criteria, except the test substance concentrations at the 0.010 and
0.10 µg/L test concentrations which varied by more than ±20% of mean measured
concentration due to the low concentrations employed and hence analytical
difficulties, were satisfied. As a result, the test is considered valid.
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Table 1
Length and weights of fish sampled during the test

Day
Fish

number

Control 0.010 µg/L 0.10 µg/L 1.0 µg/L 10 µg/L 100 µg/L
Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)
Uptake phase

1

1 6.2 2.9 6.7 3.6 6.3 3.6 6.8 3.6 6.5 3.5 7.1 4.0
2 6.9 4.3 5.2 1.7 7.2 4.3 6.9 3.8 6.3 3.1 6.4 3.5
3 5.7 2.1 6.1 2.7 5.7 2.6 7.3 4.4 6.4 3.3 6.0 2.6
4 6.3 3.1 7.4 4.8 5.1 1.8 5.0 1.4 5.7 2.3 7.1 4.5

Mean 6.3 3.1 6.4 3.2 6.1 3.1 6.5 3.3 6.2 3.1 6.7 3.7

4

1 7.3 4.8 7.1 4.5 6.1 2.6 6.0 2.8 6.2 2.6 5.9 2.4
2 5.8 2.2 6.9 4.1 6.0 2.6 4.6 1.3 5.8 2.3 6.5 3.4
3 7.0 3.8 7.1 4.0 5.5 2.2 7.4 4.0 4.8 1.4 6.2 3.0
4 6.4 3.5 7.3 4.6 6.8 3.8 6.9 4.0 6.9 3.6 7.1 4.8

Mean 6.6 3.6 7.1 4.3 6.1 2.8 6.2 3.0 5.9 2.5 6.4 3.4

7

1 7.3 5.0 5.6 2.2 7.2 5.3 7.0 5.0 6.2 3.1 7.1 4.5
2 5.6 2.5 7.0 5.0 6.2 3.0 6.0 2.9 5.9 2.8 6.3 3.2
3 6.2 2.9 6.1 3.0 6.2 2.9 6.0 3.0 6.5 3.4 5.4 1.9
4 5.9 2.6 6.3 3.2 6.2 3.0 6.9 3.7 7.0 4.5 4.9 1.6

Mean 6.3 3.3 6.3 3.4 6.5 3.6 6.5 3.7 6.4 3.5 5.9 2.8
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Table 1 (continued)
Length and weights of fish sampled during the test

Day
Fish

number

Control 0.010 µg/L 0.10 µg/L 1.0 µg/L 10 µg/L 100 µg/L
Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)
Uptake phase

13

1 7.4 4.7 6.3 2.8 6.0 2.5 6.9 3.7 8.3 7.0 5.9 2.7
2 6.7 4.1 6.6 3.5 7.1 5.2 6.5 3.7 6.7 3.8 6.1 2.9
3 4.8 1.4 6.7 4.4 8.0 6.4 7.8 5.5 7.1 4.2 6.5 3.7
4 6.4 3.4 7.3 4.8 6.8 3.6 6.8 3.8 7.4 5.0 8.5 7.6

Mean 6.3 3.4 6.7 3.9 7.0 4.4 7.0 4.2 7.4 5.0 6.8 4.2

21

1 7.5 4.9 5.3 2.3 7.3 5.1 6.9 3.8 7.0 4.3 5.5 2.0
2 6.3 3.5 6.8 4.5 7.0 4.4 6.6 3.6 7.2 4.5 6.0 2.7
3 7.4 5.3 7.1 4.6 6.7 4.2 7.3 5.0 7.0 4.7 6.7 3.8
4 6.2 4.2 6.7 3.5 5.0 1.6 6.5 3.4 7.2 4.8 9.0 9.6

Mean 6.9 4.5 6.5 3.7 6.5 3.8 6.8 4.0 7.1 4.6 6.8 4.5

36

1 6.2 3.5 7.2 5.4 7.8 6.2 7.0 4.3 8.9 9.6 6.2 3.0
2 6.5 3.9 8.5 7.7 7.0 4.8 7.0 3.9 7.0 5.0 5.9 2.9
3 6.1 3.1 7.2 4.8 8.2 7.2 7.5 5.7 6.8 4.6 7.4 4.9
4 8.0 6.8 6.9 4.0 7.5 5.9 7.7 6.3 7.3 5.4 7.0 4.3

Mean 6.7 4.3 7.5 5.5 7.6 6.0 7.3 5.1 7.5 6.2 6.6 3.8
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Table 1 (continued)
Length and weights of fish sampled during the test

Day
Fish

number

Control 0.010 µg/L 0.10 µg/L 1.0 µg/L 10 µg/L 100 µg/L
Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)

Total
length
(cm)

Wet
weight

(g)
Depuration phase

3

1 7.2 4.7 7.1 4.7 8.3 7.7 9.1 9.1 8.8 8.3 6.9 4.3
2 7.0 4.1 7.7 5.9 7.7 6.0 7.4 5.4 5.9 2.5 8.7 8.8
3 7.6 5.7 8.9 8.3 8.1 6.3 8.7 8.3 7.9 5.7 8.1 5.6
4 7.4 5.1 8.0 6.9 8.8 9.0 7.7 5.3 7.8 6.0 9.0 9.0

Mean 7.3 4.9 7.9 6.5 8.2 7.3 8.2 7.0 7.6 5.6 8.2 6.9

6

1 6.9 3.9 6.6 3.8 6.0 3.1 6.5 4.4 6.8 4.1 7.1 5.1
2 8.0 7.2 7.5 5.3 9.7 10.5 7.8 6.2 6.9 4.2 8.2 9.0
3 7.6 6.1 7.5 5.8 5.7 2.2 7.0 5.3 7.0 5.0 7.7 6.8
4 7.6 6.0 6.8 4.6 8.4 7.6 7.7 6.5 6.2 3.6 7.0 4.0

Mean 7.5 5.8 7.1 4.9 7.5 5.9 7.3 5.6 6.7 4.2 7.5 6.2

11

1 8.2 7.1 9.5 10.5 6.9 4.6 7.1 4.4 9.2 10.0 7.9 6.0
2 8.3 7.3 6.0 2.7 7.0 4.2 7.7 5.7 7.5 5.7 8.4 7.1
3 7.9 6.5 6.8 4.1 7.6 5.5 8.0 6.9 7.1 4.5 7.1 4.8
4 8.4 6.9 5.9 2.7 7.7 6.0 8.3 7.0 7.8 6.4 7.7 6.1

Mean 8.2 7.0 7.1 5.0 7.3 5.1 7.8 6.0 7.9 6.7 7.8 6.0

17

1 4.9 1.1 8.3 8.1 7.5 6.5 6.3 3.4 7.9 6.4 7.9 6.2
2 8.1 7.0 9.1 8.8 8.0 6.3 10.8 14.7 7.8 5.9 8.5 8.3
3 8.5 8.3 9.3 9.9 9.2 9.9 7.7 5.7 8.6 7.9 8.2 7.3
4 8.4 7.3 7.6 5.5 10.0 13.8 7.5 5.3 9.1 9.1 6.3 3.5

Mean 7.5 5.9 8.6 8.1 8.7 9.1 8.1 7.3 8.4 7.3 7.7 6.3

28

1 8.2 6.4 8.0 7.1 8.5 7.3 8.7 8.6 8.5 8.5 9.5 12.0
2 8.6 8.2 10.0 12.2 9.1 10.4 8.0 6.4 8.8 9.0 8.5 7.5
3 7.0 3.9 9.2 10.0 10.5 16.2 8.4 7.5 8.4 7.9 6.7 3.9
4 8.1 7.2 8.8 8.6 8.7 8.4 8.9 8.7 8.9 9.8 8.2 7.6

Mean 8.0 6.4 9.0 9.5 9.2 10.6 8.5 7.8 8.7 8.8 8.2 7.8



Study Number 3202199
Final Report

- 28 -

Table 2
Continuously measured temperature during the test

Day
Number

*Recorded
Temperature (C)

Day
Number

*Recorded
Temperature (C)

Day
Number

*Recorded
Temperature (C)

0 23.7 22 23.7 – 23.9 44 23.6 – 23.9
1 23.5 – 23.8 23 23.8 – 23.9 45 23.8 – 24.0
2 22.8 – 23.7 24 23.8 – 23.9 46 23.7 – 23.9
3 22.8 – 23.7 25 23.7 – 23.9 47 23.7 – 23.9
4 23.7 – 23.8 26 23.7 – 23.8 48 23.8 – 23.9
5 22.7 – 23.6 27 23.8 – 23.9 49 23.7 – 24.0
6 23.1 – 23.6 28 23.8 – 23.9 50 23.5 – 23.7
7 23.4 – 23.9 29 23.8 – 23.9 51 23.4 – 23.7
8 23.6 – 23.9 30 23.8 – 23.9 52 23.7 – 23.8
9 23.9 – 24.0 31 23.9 – 23.9 53 23.6 – 23.8
10 23.8 – 24.0 32 23.9 – 23.9 54 23.6 – 23.8
11 23.7 – 23.9 33 23.8 – 23.9 55 23.6 – 23.8
12 23.6 – 23.8 34 23.8 – 23.9 56 23.2 – 23.6
13 23.6 – 23.7 35 23.8 – 23.9 57 22.9 – 23.3
14 23.6 – 23.7 36 23.7 – 23.8 58 23.3 – 24.0
15 23.5 – 23.6 37 22.9 – 23.6 59 23.6 – 24.0
16 23.3 – 23.7 38 22.9 – 23.7 60 23.6 – 23.8
17 23.4 – 23.8 39 23.6 – 23.8 61 23.6 – 23.8
18 23.6 – 23.8 40 23.8 – 24.0 62 23.7 – 23.8
19 23.6 – 23.8 41 23.6 – 23.9 63 23.0 – 23.8
20 23.8 – 23.9 42 23.6 – 23.7 64 22.8 – 23.5
21 23.8 – 23.9 43 23.6 – 23.7

* Recorded using a min/max digital thermometer
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Table 3
Temperature determinations during the uptake phase

Parameter
Nominal

concentration
(µg/L)

Day

0 1 2 3 4 5 6 7

Temperature
(ºC)

Control 23.6 23.4 22.7 23.6 23.6 23.4 23.3 23.8

0.010 23.2 23.4 23.4 23.2 23.2 22.7 23.0 23.1

0.10 23.4 23.6 23.2 23.6 23.6 23.1 23.2 23.4

1.0 23.7 23.7 23.3 23.8 23.8 23.3 23.4 23.7

10 23.7 23.7 23.3 23.7 23.6 22.8 23.3 23.7

100 23.7 23.6 23.2 23.7 23.7 23.3 23.3 23.7

8 9 10 11 12 13 14 15

Temperature
(ºC)

Control 23.8 23.8 23.8 23.6 23.4 23.6 23.5 23.4

0.010 23.2 23.3 23.2 22.9 22.7 22.8 22.8 22.8

0.10 23.5 23.6 23.3 23.2 23.0 23.1 23.1 23.2

1.0 23.7 23.8 23.7 23.5 23.3 23.4 23.4 23.1

10 23.8 23.8 23.7 23.5 23.3 23.4 23.4 23.4

100 23.8 23.8 23.6 23.4 23.3 23.4 23.4 23.4

16 17 18 19 20 21 22 23

Temperature
(ºC)

Control 23.3 23.6 23.5 23.7 23.7 23.4 23.7 23.7

0.010 22.9 23.1 22.9 23.2 23.1 22.8 23.1 23.1

0.10 23.0 23.2 23.1 23.3 23.3 23.1 23.2 23.2

1.0 23.3 23.4 23.3 23.6 23.5 23.2 23.4 23.5

10 23.3 23.4 23.3 23.6 23.5 23.4 23.4 23.6

100 23.3 23.4 23.1 23.6 23.6 23.2 23.5 23.6

24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature
(ºC)

Control 23.7 23.6 23.6 23.7 23.5 23.7 23.7 23.7

0.010 23.2 22.9 23.1 23.1 22.9 23.1 23.1 23.1

0.10 23.3 23.1 23.2 23.2 23.1 23.2 23.3 23.3

1.0 23.6 23.3 23.4 23.4 23.1 23.4 23.5 23.5

10 23.5 23.4 23.4 23.4 23.3 23.5 23.5 23.5

100 23.7 23.4 23.5 23.6 23.3 23.6 23.6 23.6

32 33 34 35 36

Temperature
(ºC)

Control 23.7 23.7 23.7 23.4 23.6

0.010 23.1 23.1 23.1 22.7 23.0

0.10 23.2 23.2 23.3 22.9 23.2

1.0 23.5 23.4 23.5 23.0 23.4

10 23.5 23.5 23.5 23.2 23.4

100 23.6 23.6 23.6 23.4 23.4
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Table 4
Temperature determinations during the depuration phase

Parameter
Nominal

concentration
(µg/L)

Day

0 1 2 3 4 5 6 7

Temperature
(ºC)

Control 23.1 23.4 23.5 23.6 23.7 23.5 23.4 23.5

0.010 23.8 23.0 23.1 23.2 23.2 23.1 23.1 23.1

0.10 23.1 23.2 23.2 23.3 23.3 23.2 23.2 23.2

1.0 22.8 23.3 23.4 23.6 23.6 23.4 23.4 23.4

10 22.9 23.4 23.6 23.7 23.6 23.5 23.5 23.5

100 22.5 23.4 23.4 23.6 23.6 23.4 23.4 23.4

8 9 10 11 12 13 14 15

Temperature
(ºC)

Control 23.7 23.6 23.6 23.7 23.8 23.5 23.3 23.5

0.010 23.3 23.2 23.2 23.2 23.3 23.1 23.0 23.6

0.10 23.4 23.3 23.3 23.4 23.4 23.2 23.2 23.6

1.0 23.6 23.5 23.6 23.6 23.7 23.4 23.3 23.7

10 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.4 23.4 23.7

100 23.7 23.6 23.6 23.7 23.7 23.4 23.4 23.6

16 17 18 19 20 21 22 23

Temperature
(ºC)

Control 23.6 23.5 23.6 23.4 23.0 23.1 23.8 23.4

0.010 23.9 23.2 23.7 23.2 23.2 23.5 23.4 23.1

0.10 23.8 23.3 23.8 23.2 23.2 23.4 23.6 23.3

1.0 23.8 23.5 23.8 23.4 23.3 23.5 23.7 23.4

10 23.8 23.6 23.8 23.4 23.3 23.5 23.8 23.6

100 23.7 23.5 23.7 23.3 23.1 23.2 23.7 23.5

24 25 26 27 28

Temperature
(ºC)

Control 23.4 23.6 23.6 22.9 23.3

0.010 22.9 23.7 23.4 22.9 23.4

0.10 23.1 23.7 23.5 22.9 23.4

1.0 23.3 23.7 23.6 23.1 23.5

10 23.4 23.8 23.7 23.1 23.5

100 23.3 23.7 23.6 22.9 23.3



Study Number 3202199
Final Report

- 31 -

Table 5
Water quality determinations during the test

Parameter
Nominal

concentration
(µg/L)

Uptake phase

Day

0 7 14 21 28 35

pH

Control 7.72 7.33 7.48 7.47 7.59 7.45

0.010 7.61 7.18 7.17 7.39 7.45 7.26

0.10 7.64 7.16 7.15 7.35 7.38 7.20

1.0 7.63 7.10 7.10 7.39 7.40 7.23

10 7.64 7.08 7.11 7.35 7.34 7.22

100 7.67 7.13 7.19 7.41 7.37 7.25

Dissolved
oxygen
% ASV

(and
mg/L)

Control 100.5 90.5 91.8
92.8

(7.85)
94.0

(8.14)
93.8

(8.25)

0.010 101.4 83.4 84.5
88.1

(7.53)
90.7

(7.91)
90.0

(8.04)

0.10 99.1 86.2 87.5
87.9

(7.46)
90.6

(7.84)
88.5

(7.83)

1.0 98.8 85.9 85.5
89.5

(7.56)
93.2

(8.18)
89.2

(7.89)

10 99.1 85.1 85.3
87.2

(7.34)
91.2

(7.94)
89.3

(7.86)

100 98.9 87.2 89.2
89.7

(7.55)
90.8

(7.89)
90.5

(7.94)

Parameter
Nominal

concentration
(µg/L)

Depuration phase

Day

0 6 13 20 27

pH

Control 7.26 7.82 7.65 7.64 7.49

0.010 7.23 7.66 7.50 7.49 7.34

0.10 7.25 7.40 7.45 7.39 7.19

1.0 7.42 7.52 7.45 7.44 7.34

10 7.56 7.51 7.39 7.41 7.33

100 7.44 7.54 7.39 7.44 7.37

Dissolved
oxygen
% ASV

(and
mg/L)

Control
88.2

(7.78)
95.5

(8.30)
97.8

(8.39)
98.5

(8.53)
98.2

(8.32)

0.010
86.0

(7.48)
91.2

(8.00)
90.7

(7.87)
97.3

(8.39)
93.4

(7.93)

0.10
98.4

(8.68)
86.4

(7.54)
92.5

(7.99)
96.7

(8.28)
94.7

(8.02)

1.0
106.8
(9.38)

92.7
(8.06)

93.0
(7.98)

95.8
(8.22)

93.4
(7.89)

10
101.8
(8.94)

91.6
(7.92)

89.9
(7.68)

94.2
(8.07)

94.3
(7.43)

100
112.2
(9.82)

91.9
(7.95)

90.4
(7.74)

94.7
(8.16)

94.9
(8.01)

ASV Air saturation value (mg/L value presented in brackets)
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Table 6
Total Organic Carbon (TOC) analysis during the test

Nominal
concentration

(µg/L)
control 0.010 0.10 1.0 10 100

Sample (Day) TOC result (mg carbon/L)
Uptake phase

-24 2.13 2.01 2.05 1.96 2.25 1.93
0 * * * 3.88 3.66 3.63
7 2.11 2.38 2.09 2.25 2.32 2.17
14 2.03 2.27 2.75 2.45 2.66 2.40
21 1.92 2.19 2.19 2.13 5.81 3.03
35 1.82 2.19 4.80 2.19 2.44 2.22

Depuration phase
6 2.02 1.99 2.14 1.91 2.16 2.09
13 1.49 1.89 1.61 1.65 1.76 1.83
20 1.81 2.12 1.93 1.85 2.04 4.20
27 1.70 1.96 1.98 2.16 1.82 1.82

* No result as samples could not be located



Study Number 3202199
Final Report

- 33 -

Table 7
Analysis of aqueous samples during the uptake and depuration phases

Uptake phase

Nominal
concentration

(µg/L)

Measured concentration (µg/L)

Day -1* Day 0 Day 1 Day 4

Control <LOQ <LOQ <LOQ 0.412

0.010 0.0121 0.0152 0.0284 0.105

0.10 0.0758 0.0467 0.0878 0.108

1.0 1.06 0.691 0.903 0.872

10 6.50 7.25 7.46 8.90

100 99.6 77.4 67.6 89.4

LOQ = Limit of quantification (0.005 µg/L)

* Incorrect transition used to process results.

Nominal
concentration

(µg/L)

Measured concentration (µg/L) Mean measured
concentration

(µg/L)*Day 7 Day 13 Day 21 Day 36

Control 0.00672 0.0332 0.00811 0.00610 NA

0.010 0.0251 0.0312 0.0122 0.0210 0.020

0.10 0.0819 0.0828 0.0731 0.0587 0.065

1.0 0.805 0.789 0.887 0.652 0.75

10 8.75 8.57 8.86 6.94 7.9

100 105 97.0 95.9 82.5 88

LOQ = Limit of quantification (0.005 µg/L)

NA – Not applicable

* Calculated using results from Days 0, 13, 21 and 36 only

NB Results from Days 1, 4 and 7 reported for information purposes only, in order to
highlight the absence of test item uptake in tissue. However, authenticity of standards
and QCs employed with these batches could not be corroborated in the batch data.

Depuration phase

Nominal
concentration

(µg/L)

Measured concentration (µg/L)

Day 3 Day 6 Day 11

Control <LOQ 0.00510 <LOQ

0.010 0.00913 0.00556 0.00586

0.10 0.0149 0.00586 0.00702

1.0 0.00686 0.00509 0.00586

10 <LOQ 0.00561 0.00426

100 0.00765 0.0153 0.0415

LOQ = Limit of quantification (0.005 µg/L)

No results available for water samples from Days 17 and 28 due to incomplete data.



Study Number 3202199
Final Report

- 34 -

Table 8
Analysis of fish samples during the uptake phase

Nominal
concentration

(µg/L)
Sample

Measured concentration (µg/kg)

Day 1A Day 4 Day 7 Day 21 Day 36B

Control

Fish 1 0.196 0.632 0.144 0.897 0.592

Fish 2 0.0115 0.670 0.128 0.717 0.197

Fish 3 0.115 1.18 0.205 0.642 0.716

Fish 4 0.0420 0.537 0.146 0.199 0.359

Mean 0.091 0.755 0.156 0.614 0.466

0.010

Fish 1 0.0460 0.282 0.169 0.502 0.275

Fish 2 0.0130 0.389 0.0929 2.84 0.119

Fish 3 0.00 0.418 0.0308 0.641 0.101

Fish 4 1.06 0.160 0.182 0.425 0.00

Mean 0.280 0.312 0.119 1.10 0.124

0.10

Fish 1 0.164 0.596 0.0739 1.16 0.239

Fish 2 0.259 0.757 0.297 0.607 0.305

Fish 3 0.230 0.818 0.373 0.834 0.685

Fish 4 0.163 0.338 0.157 0.964 0.379

Mean 0.204 0.627 0.225 0.892 0.402

1.0

Fish 1 0.677 0.592 0.633 0.930 1.25

Fish 2 0.875 0.439 0.849 0.925 1.46

Fish 3 0.774 1.03 0.627 2.46 0.890

Fish 4 0.757 0.637 0.461 1.27 1.08

Mean 0.770 0.675 0.643 1.39 1.17

10

Fish 1 7.32 6.55 8.82 8.65 5.40

Fish 2 9.26 6.88 8.97 8.70 4.50

Fish 3 5.47 9.05 9.45* 4.21 3.90

Fish 4 5.61 5.42 7.84 7.36 3.28

Mean 6.91 6.98 8.77 7.23 4.27

100

Fish 1 45.2 69.6 71.4 75.6 85.4

Fish 2 69.3 51.3 86.2 66.8 55.0

Fish 3 52.5 66.1 99.4* 87.0 101.2

Fish 4 66.8 59.1 93.4* 64.6 141.9

Mean 58.5 61.5 87.6 73.5 95.9
A Results from repeat analysis as initial batch failed analytical batch acceptance criteria. Samples
were analysed after a >7 day period (storage stability only proven over 7 days) however, these results
have been provided for information purposes only.
B Batch failed on analytical quality control acceptance criteria. Batch was not re-analysed in error in
deviation to the protocol. Results should be treated with caution
Values in italics were less than the limit of quantification (LOQ, 0.1 µg/kg). Values were not used for
calculation of bioconcentration factors (BCF)
* Results were not within the calibration line and hence extrapolated. Samples were not re-analysed in
error in deviation to the protocol. Values to be treated with caution

No results available for fish samples from Day 13 due to incomplete data.

NB for all batches the low analytical quality control (QC) of 0.1 µg/kg failed
acceptance criteria therefore measured concentrations around this level should be
treated with caution
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Table 9
Analysis of fish samples during the depuration phase

Nominal
concentration

(µg/L)
Sample

Measured concentration (µg/kg)

Day 3A Day 11 Day 17B Day 28B

Control

Fish 1 0.497 0.140 0.166 0.0860

Fish 2 0.415 0.165 0.0730 0.0169

Fish 3 0.432 0.134 0.0733 0.164

Fish 4 0.530 0.126 0.0809 0.548

Mean 0.469 0.141 0.0984 0.204

0.010

Fish 1 0.289 0.273 0.0523 0.0661

Fish 2 0.526 0.201 0.128 0.543

Fish 3 0.187 0.0860 0.00 0.910

Fish 4 0.316 0.131 0.0563 0.230

Mean 2.32 0.173 0.0591 0.437

0.10

Fish 1 0.502 0.206 0.0687 0.0407

Fish 2 0.390 0.166 0.264 0.0245

Fish 3 0.146 0.148 0.0888 0.00

Fish 4 0.282 0.150 0.326 0.445

Mean 0.330 0.168 0.187 0.128

1.0

Fish 1 0.736 0.277 0.206 0.969

Fish 2 0.653 0.244 0.448 0.146

Fish 3 0.289 0.294 0.298 0.442

Fish 4 0.926 0.303 0.140 0.456

Mean 0.651 0.280 0.273 0.503

10

Fish 1 3.20 0.354 0.221 0.00

Fish 2 3.86 0.300 0.156 0.230

Fish 3 1.81 1.13 0.207 0.184

Fish 4 3.19 0.798 0.518 0.204

Mean 3.02 0.646 0.275 0.155

100

Fish 1 17.7 2.82 0.749 0.897

Fish 2 21.4 1.50 0.0251 0.822

Fish 3 47.4 0.650 0.942 0.244

Fish 4 31.0 3.83 0.0213 0.379

Mean 29.4 2.20 0.434 0.586
A Batch analysed twice. Batch failed on analytical quality control acceptance criteria. Reported for
information purposes only
B Results from re-injected batch
Values in italics were less than the limit of quantification (LOQ, 0.1 µg/kg) and are presented for
information only

No results available for fish samples from Day 6 due to incomplete data.

NB for all batches the low analytical quality control (QC) of 0.1 µg/L failed
acceptance criteria therefore measured concentrations around this level should be
treated with caution
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Table 10
Lipid analysis during the test

Identifier Lipid content (%)
Day 0 uptake Day 36 uptake Day 28 Depuration

Fish 1 3.247 4.657 5.511
Fish 2 3.914 3.769 5.502
Fish 3 3.303 4.512 1.903
Fish 4 3.615 5.628 6.271
Fish 5 4.056 7.392 9.295
Mean 3.627 5.191 5.696

SD 0.359 1.397 2.634
CV 9.898 26.903 46.236

Overall mean 4.838
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Table 11
Bioconcentration Factors (BCF) during the uptake phase

Nominal
concentration

(µg/L)

Fish
number

Day of uptake

1 4 7 21 36

BCF BCFL BCF BCFL BCF BCFL BCF BCFL BCF BCFL

0.010

1 * * 3 3 7 7 41 43 13 14
2 * * 4 4 * * 233 241 6 6
3 * * 4 4 * * 53 54 5 5
4 37 39 2 2 7 7 35 36 * *

Mean 37 39 3 3 7 7 91 94 8 8

0.10

1 2 2 6 6 * * 16 16 4 4
2 3 3 7 7 4 4 8 9 5 5
3 3 3 8 8 5 5 11 12 12 12
4 2 2 3 3 2 2 13 14 6 7

Mean 3 3 6 6 4 4 12 13 7 7

1.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Mean 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Mean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Mean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BCF – Bioconcentration factor BCFL - Bioconcentration factor normalised to a 5% lipid content
* Values not calculated as measured concentration below the limit of quantification (LOQ, 0.1 µg/kg)
Results for Days 1, 4 and 7 have been reported for information purposes only as reportable results from the water analysis at these time points were not available
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FIGURES
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Figure 1
Concentration in fish and water for the 0.010 µg/L test concentration

Figure 2
Concentration in fish and water for the 0.10 µg/L test concentration

Depuration phaseUptake phase

Uptake phase
Depuration phase
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Figure 3
Concentration in fish and water for the 1.0 µg/L test concentration

Figure 4
Concentration in fish and water for the 10 µg/L test concentration

Uptake phase

Uptake phase

Depuration phase

Depuration phase
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Figure 5
Concentration in fish and water for the 100 µg/L test concentration

Uptake phase Depuration phase
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Appendix 1
Certificate of Analysis
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Appendix 2
Fish Holding Conditions and Holding Water Quality

Introduction
This appendix details the holding conditions and quality of the water used during the
fish holding, acclimatisation and during testing.

Maintenance of Test Organisms
The Cyprinus carpio (common carp) used in the definitive test were obtained from
Osage Catfisheries (Osage Beach, Missouri, USA) details of whom are maintained in
Smithers Viscient (ESG) Ltd. records. On arrival at the test facility, a unique batch
number was assigned and the health status of the fish was assessed prior to use.

The fish were held in a temperature controlled room under artificial light, with a
16-hour light: 8-hour dark photo-period, in holding tanks at a density appropriate to
their size, under continuous water renewal (flow-through) conditions.

The fish were acclimated to the laboratory conditions for at least 12 days before being
used in tests.

The fish were fed with a proprietary fish food, which was added to the holding tank in
quantities dictated by the size of the fish. Uneaten food and debris was siphoned or
cleaned from the tanks as required.

Fish mortalities in the holding tank were recorded as they occurred. Use of the fish for
testing was considered acceptable if the cumulative mortality in the batch was <5%
during the 7 day period preceding the proposed test start date. If the mortality
exceeded 5% mortality in this same period, or disease was apparent, the batch of fish
was not to be used for testing and acclimation would be increased for at least another
7 days before mortality rate re-assessment for testing.

Water Source and Treatment
The water used for the holding of fish stocks and for the tests was laboratory mains
supply. The water was pumped to the laboratory through an activated carbon filter.

Quality of Laboratory Mains Supply
A typical Certificate of Analysis of the laboratory mains supply water used in this
study is presented on the following pages.
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Appendix 3
Summary of Analytical Procedures

REVISION HISTORY

SMV 3202199-01V.TMW New Document following method validation

SMV 3202199-02V.TMW Updated with storage stability data

SMV 3202199-03V.TMW Amended storage stability table for time period and
amendment to some MS parameters

SMV 3202199-04V.TMW Corrected %CV to %RSD

SMV 3202199-05V.TMW Storage stability table removed and text updated

SMV 3202199-01V.FT New Document following method validation

SMV 3202199-02V.FT Updated with storage stability data

SMA 3202199-03V.FT Updated validation table following reprocessing and
amendment to some MS parameters. Chromatograms updated from reprocessed Val7
batch

SMV 3202199-04.FT Corrected %CV to %RSD

SMV 3202199-05.FT Storage stability updated

INTRODUCTION

Concentrations of the test substance in test media and fish tissues were determined by
Liquid Chromatography with Mass Spectrophotometry (LC-MS/MS).

It should be noted that ng/g and ng/mL are synonymous with µg/kg and µg/L,
respectively.

PROCEDURES

Stock Standard Solution
Analytical standard solutions of the test substance at 1000 µg/mL were prepared,
corrected for purity, in acetonitrile. Stock solutions were considered stable for
3 months at 2-8°C.

Fortification Standards
Fortification standards were prepared in acetonitrile by serially diluting the stock
standard solution. Solutions were considered stable for 1 month at 2-8°C.
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Calibration Standards
Calibration standards were prepared by diluting appropriate volumes of the stock
standard solutions in 2 mM ammonium acetate:acetonitrile (90:10 v/v). Calibration
standards were deemed to expire when analytical work on the corresponding batch(es)
was complete. The calibration range was 0.1 to 25 ng/mL.

Aqueous Sample Fortification
Treated mains water (200 mL) was fortified at concentrations of 0.005, 0.5 and
100 µg/mL and treated as described in the ‘Aqueous Sample Preparation’ section.

Fish Tissue Sample Fortification
Homogenised fish tissue (1 g ± 0.05 g) was fortified at concentrations of 0.1, 10 and
1000 µg/kg and treated as described in the ‘Fish Tissue Sample Preparation’ section.

Aqueous Sample Preparation
Each test sample (200 mL) was added to a suitable glass jar, an aliquot (5 mL) of
methanol added and mixed. Waters Oasis WAX (150 mg, 6cc, 30 µm particle size)
SPE cartridges were conditioned with 4 mL of acetonitrile followed by equilibration
with 4 mL of water. The test sample was loaded onto the cartridge at a flow rate of
approximately 1 drop per second after which the cartridge was washed with 5 mL of
water followed by 5 mL of acetonitrile. Full vacuum was applied to briefly dry the
cartridge. The sample was eluted with 2 x 5 mL of 2% ammonia in acetonitrile and
the extract collected. The extract was evaporated to dryness, reconstituted in 1 mL of
2 mM ammonium acetate:acetonitrile (90:10 v/v), sonicated and mixed briefly. If
necessary, the sample was diluted with 2 mM ammonium acetate:acetonitrile
(90:10 v/v) to bring the concentrations within the calibration range.

Fish Tissue Sample Preparation
An aliquot (1 g ± 0.05 g) of homogenised fish tissue was measured into a 50 mL
polypropylene centrifuge tube and 10 mL of 0.1% formic acid in acetonitrile added.
The tube was shaken for 10 minutes, centrifuged for 3 minutes at 2500 rpm and the
supernatant decanted into a ca 200 mL plastic pot. An aliquot (10 mL) of 0.1% formic
acid in acetonitrile was added to the fish tissue pellet, shaken for ca 10 minutes,
centrifuged for ca 3 minutes at 2500 rpm and the extract collected. The procedure was
repeated twice combining the extracts. The combined extracts were diluted with water
(Milli-Q) to a final volume of 100 mL and mixed well. Hexane (40 mL) was added,
the sample shaken by hand for ca 2-3 minutes, the supernatant decanted into a
separating funnel and the layers allowed to separate overnight.

Following separation of the layers, the extract (aqueous lower layer) was collected
into a ca 200 mL plastic pot. Waters Oasis WAX (150 mg, 6cc, 30 µm particle size)
SPE cartridges were conditioned with 4 mL of acetonitrile followed by equilibration
with 4 mL of water. The test sample was loaded onto the cartridge at a flow rate of
approximately 1 drop per second after which the cartridge was washed with 5 mL of
water followed by 5 mL of acetonitrile. Full vacuum was applied to briefly dry the
cartridge. The sample was eluted with 2 x 5 mL of 2% ammonia in acetonitrile and
the extract collected. The extract was evaporated to dryness, reconstituted in 1 mL of
2 mM ammonium acetate:acetonitrile (90:10 v/v), sonicated and mixed briefly.
If necessary, the sample was diluted with 2 mM ammonium acetate:acetonitrile
(90:10 v/v) to bring the concentrations within the calibration range.
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SHIMADZU NEXERA UHPLC CONDITIONS

Analytical Column Phenomenex Kinetex PFP 1.7 µm, 2.1 x 50 mm

Guard Column Phenomenex SecurityGuard ULTRA guard column
(UHPLC PFP for 2.1 mm i.d. columns) – for fish
tissue analysis only

Column Oven Temperature 50°C

Auto-sampler Temperature 4°C

Mobile Phase A

Mobile Phase B

Gradient

2mM ammonium acetate in water (Milli Q)

Acetonitrile (LC-MS grade)

Time % A % B

0.5 90 10

3.5 0 100

4.0 0 100

4.1 90 10

5 stop

Flow rate 0.7 mL/min

Injection volume 20 µL

Valco-Valve 0 to1.0 minutes to waste
1.0 to 3.0 minutes to MS
3.0 to end to waste
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API 5000 MS/MS CONDITIONS

Ionisation type Electrospray (ESI)

Polarity Negative

Scan type MS/MS multiple reaction monitoring (MRM)

Spray voltage -4500 V

Collision gas pressure (CAD) 5

Curtain gas (CUR) 25

Gas flow 1 (GS1) 50

Gas flow 2 (GS2) 50

Vaporiser temperature (TEM) 500°C

Interface heater (ihe) On

Entrance potential (EP) -5 V

Approximate retention time 1.85 minutes

Analysis time 5 minutes

Compound name MRM
transition ions

monitored

Declustering
potential (DP)

(V)

Collision

energy (CE)

(V)

Cell exit

potential

(CXP) (V)

Dwell

time (ms)

GX-903  Quant 328.90→169 -20 -34 -11 500 

CALCULATION OF RESULTS

All peak measurements and calculations were performed on Analyst 1.6.2. From the
measured peak area, where the calibration fit was linear as in this study, Analyst used
the following formula to calculate the concentration of test substance present in the
sample.

Where:-

A (mg/kg) = Amount of test substance
Peak Area = Peak area due to test substance
Constant = Y intercept on calibration graph
1st Degree = Slope of calibration graph
UP1 = Sample weight (g)
UP2 = Final volume (mL)
UP3 = Dilution factor

UP1

UP2UP3

Degree1st

Constant-AreaPeak
(mg/kg)A

x
x
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Procedural recovery data from fortified samples are calculated via the following
equation:

Where:-

A = concentration found in fortified sample (µg/kg)
C = concentration (or interference) found in control sample (µg/kg)
S = concentration added to fortified sample (µg/kg)

METHOD CRITERIA

Analysis by LC-MS/MS was considered successful only if the following criteria were
met. These criteria were relevant to validation and incurred sample analysis.

 At least 5 calibration standards were used in the determination of each calibration
line.

 A correlation coefficient (r) for each calibration line was  0.99 with a 1/x
weighting. Alternatively a coefficient of determination (r2) for each calibration
line was  0.98 with 1/x weighting. The calibration line must be acceptable when
set to linear.

 All test samples were within the appropriate range of calibration standards
 Mean recovery was considered acceptable within the range 70 to 120% per level

for validation. For incurred sample analysis, a batch was considered successful if
the mean of the three quality control replicates (0.1, 10, 1000 µg/kg) were within
the range of 70 to 120%.

100
S

C-A
=(%)Recovery 
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LC-MS/MS VALIDATION REPORT

The analytical methods were developed under study number 3202198. Initial
validation attempts for the water failed and therefore the method was revised. Re-
injection of the final validation samples was required due to instrument sensitivity and
poor chromatography. The initial validation of the fish tissue was repeated following
revision of the processing method.

Calibration Check
The detector response fit a linear line, over the concentration range of 0.1 to 25 ng/mL
made up in 2 mM ammonium acetate:acetonitrile (90:10 v/v). The correlation
coefficient (r) for the calibration line was ≥0.99 with a 1/x weighting.

Specificity
Control treated mains water contained interference at the retention time of the test
substance but all peaks were <30% of the response of LOQ (0.005 µg/L) therefore
specificity of the analytical procedure was demonstrated. Method performance
showed acceptable recoveries (70-120%) at all fortification levels for treated mains
water.

Control fish tissue contained no interference at the retention time of the test substance,
therefore specificity of the analytical procedure was demonstrated. Method
performance showed acceptable recoveries (70-120%) at all fortification levels for
fish tissue. The limit of quantification (LOQ) of the procedure was 0.1 µg/kg

Accuracy and Precision in Treated Mains Water
The precision and accuracy of the procedure was determined by fortifying 200 mL
aliquots of treated mains water (in quintuplet) at three different concentrations: 0.005,
0.5 and 100 µg/L.

Accuracy was evaluated by calculating the mean recovery. Precision was acceptable
(RSD < 20%), at each fortification level and overall, calculated using the following
formulae:

Coefficient of Variation (%) =
Standard Deviation

× 100
Mean Result of Five Samples

The accuracy and precision of the procedure is summarised below:

Fortification
Concentrations

0.005 µg/L 0.5 µg/L 100 µg/L Overall

Mean Recovery
(%)

97.8 92.8 96.4 95.7

RSD (%) 15.8 12.8 8.74 12.4

RSD = Relative standard deviation
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Accuracy and Precision in Fish Tissue
The precision and accuracy of the procedure was determined by fortifying
1 ±0.05g of control fish tissue (in quintuplet) at three different concentrations: 0.1, 10
and 1000 µg/kg.

Accuracy was evaluated by calculating the mean recovery. Precision was acceptable
(RSD < 20%), at each fortification level and overall, calculated using the following
formulae:

Coefficient of Variation (%) =
Standard Deviation

× 100
Mean Result of Five Samples

The accuracy and precision of the procedure is summarised below:

Fortification
Concentrations

0.1 µg/kg 10 µg/kg 1000 µg/kg Overall

Mean Recovery
(%)

105.0 110.5 97.0
104.1

RSD (%) 12.5 5.7 4.8 9.6

RSD = Relative standard deviation

Storage Stability
Sample storage stability (<-10ºC, nominal -20ºC) was conducted over a period of 32
days for fish tissue and 44 days for aqueous test media. However, the quality control
samples for the fish analysis failed acceptable criteria and correlation between
prepared and analysed samples for the aqueous media could not be verified. As a
result, storage stability could not be determined.

Storage stability in fish tissues was also assessed after 7 days storage, to provide
additional information, although this was not documented by protocol amendment in
error. This was considered not to affect the integrity of the test given that the
assessment provided additional information and storage was still assessed as required
by the protocol although not proven.

Results tables and example chromatograms/calibration curves are presented in the
following pages.
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Precision and accuracy data in Treated Mains water

Study: 3202199

Batch: Val4/Val5iii

Matrix: Treated mains water

Analyte: GX-903

Transition: 328.9 - 168.9 m/z

Analyst File: 3202199_Val4/3202199_Val5iii

Sample Batch Identification Fortified Concentration

(µg/L)

Measured

Concentration

(µg/L)

Recovery (%) Mean

Recovery

(%)

Standard

Deviation

Precision

RSD (%)

Control A Val 4 N/A 0.000266 N/A N/A N/A N/A

Control B Val 4 N/A 0.0000563 N/A N/A N/A N/A

Control A Val 5iii N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Control B Val 5iii N/A N/A N/A N/A N/A N/A

F0.005 A Val 5iii 0.005 0.00401 80 97.8 15.4 15.8

F0.005 B Val 5iii 0.005 0.00585 117

F0.005 C Val 5iii 0.005 0.00506 101

F0.005 D* Val 5iii 0.005 0.00099 19.8

F0.005 E Val 5iii 0.005 0.00464 92.8

F0.5 A Val 4 0.5 0.461 92.2 92.8 11.8 12.8

F0.5 B Val 4 0.5 0.441 88.2

F0.5 C Val 4 0.5 0.445 89.0

F0.5 D Val 4 0.5 0.408 81.6

F0.5 E Val 4 0.5 0.564 113

F100 A Val 4 100 89.6 89.6 96.4 8.43 8.74

F100 B Val 4 100 92.3 92.3

F100 C Val 4 100 95.4 95.4

F100 D Val 4 100 93.8 93.8

F100 E Val 4 100 111 111

N/A= Not applicable

*= Excluded from overall calculation. Confirmed as an outlier by Grubb's Test
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Precision and accuracy data in Fish Tissue

Study: 3202199

Batch: Val 7

Matrix: Comon Carp Fish Tissue

Analyte: GX-903

Transition: 328.9 - 169.0 m/z

Analyst File: Val7rp_21Mar19

Sample Batch Identification Fortified Concentration

(µg/L)

Measured

Concentration

(µg/L)

Recovery (%) Mean

Recovery

(%)

Standard

Deviation

Precision

RSD (%)

Control A Val 7 N/A 0.0000 N/A N/A N/A N/A

Control C Val 7 N/A 0.0000 N/A N/A N/A N/A

F0.1 A Val 7 0.1 0.11497 115.0 105.0 13.1 12.5

F0.1 B Val 7 0.1 0.08732 87.3

F0.1 C Val 7 0.1 0.09763 97.6

F0.1 D Val 7 0.1 0.10515 105.2

F0.1 E Val 7 0.1 0.11983 119.8

F10 A Val 7 10 11.05967 110.6 110.5 6.30 5.70

F10 B Val 7 10 10.84080 108.4

F10 C Val 7 10 11.64620 116.5

F10 D Val 7 10 10.10530 101.1

F10 E Val 7 10 11.59259 115.9

F1000 A Val 7 1000 968.65267 96.9 97.0 4.62 4.76

F1000 B Val 7 1000 1037.42654 103.7

F1000 C Val 7 1000 906.94380 90.7

F1000 D Val 7 1000 966.18114 96.6

F1000 E Val 7 1000 969.13439 96.9

Overall 104.1 10.0 9.58

N/A= Not applicable
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Stability in aqueous medium (44 days at nominal -20°C).

Provided for information purposes only given that correlation between prepared and
analysed samples could not be verified.

Stability in fish tissues (7 days at nominal -20°C).

Study: 3202199

Batch: Fish13

Matrix: Fish tissue

Analyte: GX903

Sequence Sample Fortified

Concentration

(µg/L)

Measured

Concentration

(µg/L)

Recovery

(%)

Mean

Recovery

(%)

Standard

Deviation

Precision

RSD (%)

3202199 Fish13 PR10 A 10 7.54000 75.4 71.3 5.80 8.13

3202199 Fish13 PR10 B 10 6.72000 67.2

3202199 Fish13 F10 F 10 9.85000 98.5 96.9 1.37 1.41

3202199 Fish13 F10 G 10 9.60000 96.0

3202199 Fish13 F10 H 10 9.63000 96.3

3202199 Fish13 F10 I 10 9.98000 99.8 84.4 14.2 16.8

3202199 Fish13 F10 J 10 7.18000 71.8

3202199 Fish13 F10 K 10 8.17000 81.7

Storage stability over 7 days
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Figure 1
Chromatogram of a 0.1 ng/mL calibration standard of GX903 in diluent

Figure 2
Chromatogram of a 25 ng/mL calibration standard of GX903 in diluent



Study Number 3202199
Final Report

- 60 -

Figure 3
Calibration line for GX903 over the range of 0.1 ng/mL to 25 ng/mL in water

Calibration line reproduced from batch: Fish 13

Figure 4
Chromatogram of a control aqueous test sample at Day 0 uptake

(dilution factor = 0.005)
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Figure 5
Chromatogram of a 0.01 µg/L aqueous test sample at day 0 uptake

(dilution factor = 0.005)

Figure 6
Chromatogram of a 0.1 µg/L aqueous test sample at day 0 uptake

(dilution factor = 0.005)
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Figure 7
Chromatogram of a 1.0 µg/L aqueous test sample at day 0 uptake

(dilution factor = 0.05)

Figure 8
Chromatogram of a 10 µg/L aqueous test sample at day 0 uptake

(dilution factor = 0.5)
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Figure 9
Chromatogram of a 100 µg/L aqueous test sample at day 0 uptake

(dilution factor = 10)

Figure 10
Chromatogram of a control test sample at day 1 uptake – fish tissue

(dilution factor = 0.2)
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Figure 11
Chromatogram of a 0.01 µg/L test sample at day 1 uptake - fish tissue

(dilution factor = 0.2)

Figure 12
Chromatogram of a 0.1 µg/L test sample at day 1 uptake - fish tissue

(dilution factor = 0.2)
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Figure 13
Chromatogram of a 1.0 µg/L test sample at day 1 uptake - fish tissue

(dilution factor = 0.2)

Figure 14
Chromatogram of a 10 µg/L test sample at day 1 uptake - fish tissue

(dilution factor = 2)
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Figure 15
Chromatogram of a 100 µg/L test sample at day 1 uptake - fish tissue

(dilution factor = 4)
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Appendix 4
GLP Certificate



 
 
 
 
 
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht 
T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter, 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht 04 juni 2019 
Onderwerp ‘vissen nemen zo goed als geen GenX-stoffen op’ - deel 2 
 
 
Geachte heer Moerkerke, 
 
Hierbij dient de fractie van Onafhankelijk Papendrecht nieuwe vragen in ex artikel 40 RvO. 
 
De vraag die ons bezighoudt is waarom het College ons doorverwijst naar o.a. Oasen (zie linki), 
terwijl het College zelf over deze informatie beschikt, als (mede-)eigenaar van drinkwaterbedrijf 
Oasen? Het lijkt erop dat het College beantwoording van onze vragen ontwijkt en ons niet serieus 
neemt? 
 
Wij hebben navraag gedaan bij staatsrechtdeskundigen en zij vinden het vreemd dat het College 
onze (artikel 40 RvO) vragen ontwijkt (d.w.z. niet inhoudelijk beantwoordt) en feitelijk geen 
antwoorden geeft op de vragen die wij aan het College bij brief van 9 mei jl. hebben gesteld. 
Hiermee schendt het College de relatie met de Gemeenteraad als toezichthoudend orgaan. Het is 
de vraag of dit een wenselijke ontwikkeling is. 
 
Wij zien graag alsnog volledige beantwoording van onze zeven vragen (hieronder weergegeven) van 
9 mei jl. ter zake van de drinkwaternorm van het Papendrechtse leidingwater tegemoet, alsmede 
beantwoording van de toegevoegde vragen 08 t/m 11. 
 
In de Klaroen van woensdag 8 mei 2019 stond te lezen dat vissen zo goed als geen GenX-stoffen 
zouden opnemen. Dat zou blijken uit een onderzoek dat DuPont-Chemours heeft laten uitvoeren. 
Dit onderzoek was uitgevoerd op verzoek van de provincie Zuid-Holland en het RIVM. 
Vraag 01: zouden wij een exemplaar van dat onderzoek mogen inzien? 
 
In voormeld krantenartikel staat tevens te lezen dat verwacht wordt dat het RIVM de resultaten van 
dit onderzoek zal betrekken bij de definitieve bepaling voor een veilige waarde voor GenX in 
oppervlakte water. Thans is die norm 118 nanogram per liter. 
In hetzelfde artikel staat dat de veilige norm voor drinkwater 150 nanogram per liter zou zijn 
(RIVM). 
Vraag 02: is het niet vreemd dat de veilige norm voor drinkwater minder scherp is dan de veilige 
norm voor oppervlakte water? We drinken immers geen oppervlakte water maar leidingwater uit de 
kraan, dan zou je als normaal mens met gezond verstand toch verwachten dat die norm scherper is 
als het om veilig drinkwater gaat? 
 
De gemeente stelde in een ander artikel in de Klaroen dat het drinkwater aan de norm (van het 
RIVM) zou voldoen.  



pag. - 2 - 

 

Uit recent onderzoek van de Vrije Universiteit te Amsterdam is echter naar voren gekomen dat in 
het Papendrechtse leidingwater dat voor consumptie wordt gebruikt 20 nanogram per liter GenX-
stoffen aanwezig zijn. Terwijl het RIVM de norm in het verleden op 150 nanogram per liter heeft 
gesteld. Hierna wordt aangegeven dat op dit moment in discussie is dat deze norm niet scherp 
genoeg lijkt te zijn. Die discussie vindt onder andere plaats op het niveau van de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid, dat een agentschap van de Europese Unie is (het wordt ook wel 
kortweg de Europese Voedselautoriteit genoemd). 
 
Ongetwijfeld  is u ook bekend dat de Europese Commissie met een heroverweging van de 
veiligheidsnorm bezig is. Het zou gaan om een aanscherping van de ‘veilige’ norm voor drinkwater 
met een factor 15x strenger, hetgeen zou impliceren dat – na implementatie van de nieuwe 
Europese richtlijn – de alsdan veilige norm op 10 nanogram GenX-stoffen per liter uit zou komen. 
 
De gemeente is als (mede-)aandeelhouder/eigenaar van het drinkwaterbedrijf direct 
verantwoordelijk voor veilig drinkwater uit de kraan. 
Vraag 03: zou het, gelet op de ontwikkelingen als hierboven geschetst, niet verstandig zijn om 
alvast als gemeente Papendrecht de veilige norm voor leidingwater aan te scherpen? 
 
Het valt niet meer te ontkennen, maar alle Papendrechters hebben vanaf nu dus te maken met de 
door de overheid toegestane rivierlozingen van GenX-stoffen door Chemours. Nu de overheid de 
toegestane hoeveelheid lozingen in de rivier weliswaar heeft teruggeschroefd, zou het kunnen dat 
een monstername (zoals recent door het chemisch/toxicologisch laboratorium van de Vrije 
Universiteit Amsterdam (VU), onder leiding van Prof. Dr. Jacob de Boer) een lagere concentratie 
GenX oplevert. 
Vraag 04: deelt u dit inzicht? 
 
Is uw College bereid aan te dringen op een betere zuivering door het waterbedrijf (Oasen)? 
De omgekeerde osmose (ook wel RO genoemd) blijkt een goed procedé en Evides in Dordrecht 
verzorgt het demi-water voor Chemours reeds via dit proces. 
Vraag 05: is het niet mogelijk om aan Oasen te vragen het water dat voor drinkwater consumptie 
bedoeld is te zuiveren volgens het procedé van de omgekeerde osmose? 
 
Frequentie metingen en locatie van de metingen 
Daarnaast zou een dagelijkse analyse bij het lozingspunt van Chemours in de gaten kunnen houden 
of zij binnen de toegestane vergunning blijven. Dit lijkt ons beter dan bij het inlaatpunt van Oasen 
te gaan meten. 
Vraag 06: deelt u onze opvatting in deze? 
 
Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid de norm voor GenX-stoffen in drinkwater zelfstandig 
naar beneden bij te stellen dan wel de norm voor ‘veilig’ drinkwater aan te scherpen. Voor wat het 
RIVM betreft is daartoe op dit moment kennelijk nog geen noodzaak (???), maar we hebben in 
andere dossiers gezien dat er sprake kan zijn van voortschrijdend inzicht en dat normen worden 
aangescherpt na nieuwe informatie en wetenschappelijke inzichten. 
Vraag 07: (in het verlengde van vraag 3) zou het niet het overwegen waard zijn, juist nu blijkt dat 
de hoeveelheid GenX-stoffen in het Papendrechtse leidingwater hoger zijn dan in de ons 
omringende gemeenten Dordrecht en Sliedrecht, alvast de norm voor veilig Papendrechts 
leidingwater aan te scherpen? 
 
In lijn met de Europese opinie van EFSA zou die norm op 10 nanogram GenX-stoffen per liter kunnen 
worden gesteld. Dat zou vervolgens wel impliceren dat het Papendrechtse drinkwater niet meer 
‘veilig’ voor consumptie is. Dan zijn direct maatregelen nodig. 
 
Opmerkelijk 
In de motie van het lid van de Tweede Kamer Laçin van 16 mei 2019 wordt geconstateerd dat de 
EFSA de normen voor PFOA en PFOS-stoffen heeft aangescherpt en dat het RIVM de aangescherpte 
normen vooralsnog niet heeft overgenomen. (???) 
Tevens wordt geconstateerd dat het RIVM zelf het niet overnemen van normen gesteld door de EFSA 
«opmerkelijk» noemt. (???) 
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Oasen gebruikt als grondstof oevergrondwater. Dat is water dat via de bodem van de rivier de grond 
in sijpelt en verderop landinwaarts omhoog wordt gepompt met winputten. Doordat het water door 
de zandige lagen van de bodem stroomt krijgt het een natuurlijke voorzuivering. Sommige 
chemische stoffen worden echter niet geheel verwijderd door deze bodempassage. Het water doet 
er gemiddeld tussen de 1 en 70 jaar over om van de rivierbodem naar de winputten te stromen. Het 
water uit elke winput kent een verschillende ‘verblijftijd’ (of jaartal). Vanuit de winputten lopen 
ondergrondse leidingen naar onze zuiveringsstations. We maken altijd gebruik van een mix van 
verschillende putten, om zo minder kwetsbaar te zijn voor piekvervuilingen vanuit de rivier. Door 
de langere verblijftijden van het water van de rivier tot aan de winput kunnen we dus ook sporen 
van stoffen terugvinden die al enige jaren geleden in de rivier voorkwamen. 
 
Opnieuw bemonsteren van leidingwater zal vermoedelijk geen lagere waarde voor GenX opleveren, 
gezien de aangegeven tijd die het water er over doet om via de rivierbodem naar de winputten te 
stromen. Op de zuiveringsstations gebruikt het drinkwaterbedrijf onder andere actief koolfilters om 
het water te zuiveren. Voor het zuiveren geldt: hoe verfijnder de concentratie van een stof is, hoe 
lastiger het is om deze te filteren. Het is dus veel effectiever en efficiënter om afvalwater ‘af 
fabriek’ te zuiveren, zoals nu gebeurt, dan aan het einde van het proces in ver verdunde vorm.  
 
Omgekeerde osmose of Reverse Osmose (RO) is een goed proces om water volledig te zuiveren. 
Oasen heeft op één van onze zuiveringsstations een nieuwe installatie uitgevoerd op basis van 
deelstrooms RO. Deelstrooms in dit geval omdat de helft van het gezuiverde water via membranen 
komt en de andere helft via de traditionele zuivering. Volledig RO gezuiverd water bevat namelijk 
geen voor de gezondheid essentiële mineralen zoals calcium en magnesium meer, Oasen zou dit 
wettelijk gezien ook niet mogen leveren omdat het geen drinkwater meer is. 
Vraag 08: bent u met Oasen van mening dat water dat via RO gezuiverd is geen drinkwater meer is? 
 
Oasen doet wel onderzoek naar de mogelijkheden om RO toe te passen met een remineralisatie stap 
waarbij de mineralen weer worden toegevoegd. Voordat dit bedrijfszeker op grote schaal toegepast 
zou kunnen worden verwacht Oasen enkele jaren verder te zijn. 
Vraag 09: via welk zuiveringsstation krijgt Papendrecht drinkwater van Oasen? 
vraag 10: kan het college bij Oasen aandringen op het verlagen van het huidige gehalte GenX in het 
drinkwater? 
vraag 11: kan het college besluiten om het drinkwatercontract met Oasen te verbreken en overgaan 
naar een andere aanbieder?   
 
Wij danken u voor de beantwoording. 
 
Hoogachtend, 
Ruud Lammers. 

                                                             

i Website https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2019/05/27/college-ontwijkt-vragen-over-

opeenhoping-genx-stoffen-in-vissen/ 





 
 
 
 
 
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht 
T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter, 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht 9 mei 2019 
Onderwerp ‘vissen nemen zo goed als geen GenX-stoffen op’ 
 
 
Geachte heer Moerkerke, 
 
Hierbij dienen wij een zevental artikel 40 vragen bij u in ter zake van de drinkwaternorm van het 
Papendrechtse leidingwater. 
 
In de Klaroen van woensdag 8 mei jl. stond te lezen dat vissen zo goed als geen GenX-stoffen zouden 
opnemen. Dat zou blijken uit een onderzoek dat Chemours heeft laten uitvoeren. Dit onderzoek was 
uitgevoerd op verzoek van de provincie Zuid-Holland en het RIVM. 
Vraag 1: zouden wij een exemplaar van dat onderzoek mogen inzien? 
 
In voormeld artikel staat tevens te lezen dat verwacht wordt dat het RIVM de resultaten van dit 
onderzoek zal betrekken bij de definitieve bepaling voor een veilige waarde voor GenX in oppervlakte 
water. Thans is die norm 118 nanogram per liter. 
In hetzelfde artikel staat dat de veilige norm voor drinkwater 150 nanogram per liter zou zijn (RIVM). 
Vraag 2: is het niet vreemd dat de veilige norm voor drinkwater minder scherp is dan de veilige norm 
voor oppervlakte water? We drinken immers geen oppervlakte water maar leidingwater uit de kraan, 
dan zou je toch verwachten dat die norm scherper is als het om veilig drinkwater gaat? 
 
De gemeente stelde in een ander artikel in de Klaroen dat het drinkwater aan de norm (van het 
RIVM) zou voldoen. Uit recent onderzoek van de Vrije Universiteit te Amsterdam is naar voren 
gekomen dat in het Papendrechtse leidingwater dat voor consumptie wordt gebruikt 20 nanogram 
per liter GenX-stoffen aanwezig zijn. Terwijl het RIVM de norm op 150 nanogram per liter heeft 
gesteld. 
Ongetwijfeld  is u ook bekend dat de Europese Commissie met een heroverweging van de 
veiligheidsnorm bezig is. Het zou gaan om een aanscherping van de ‘veilige’ norm voor drinkwater 
met een factor 15x strenger, hetgeen zou impliceren dat – na implementatie van de nieuwe 
Europese richtlijn – de alsdan veilige norm op 10 nanogram GenX-stoffen per liter uit zou komen. 
De gemeente is als (mede-)aandeelhouder/eigenaar van het drinkwaterbedrijf direct 
verantwoordelijk voor veilig drinkwater uit de kraan. 
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Vraag 3: zou het, gelet op de ontwikkelingen als hierboven geschetst, niet verstandig zijn om alvast 
als gemeente Papendrecht de veilige norm voor leidingwater aan te scherpen? 
 
Het valt niet meer te ontkennen, maar alle Papendrechters hebben vanaf nu dus te maken met de 
door de overheid toegestane rivierlozingen van GenX-stoffen door Chemours. Nu de overheid de 
toegestane hoeveelheid lozingen in de rivier heeft teruggeschroefd, zou het kunnen dat een 
monstername (zoals recent door het chemisch/toxicologisch laboratorium van de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU), onder leiding van Prof. Dr. Jacob de Boer) een lagere concentratie GenX oplevert. 
Vraag 4: deelt u dit inzicht? 
 
Is uw College bereid aan te dringen op een betere zuivering door het waterbedrijf (Oasen)? De 
omgekeerde osmose blijkt een goed procedé en Evides in Dordrecht verzorgt het demi-water voor 
Chemours reeds via dit proces. 
Vraag 5: is het niet mogelijk om aan Oasen te vragen het water dat voor drinkwater consumptie 
bedoeld is te zuiveren volgens het procedé van de omgekeerde osmose? 
 
Frequentie metingen en locatie van de metingen 
Daarnaast zou een dagelijkse analyse bij het lozingspunt van Chemours in de gaten kunnen houden 
of zij binnen de toegestane vergunning blijven. Dit lijkt ons beter dan bij het inlaatpunt van Oasen te 
gaan meten. 
Vraag 6: deelt u onze opvatting in deze? 
 
Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid de norm voor GenX-stoffen in drinkwater zelfstandig 
naar beneden bij te stellen dan wel de norm voor ‘veilig’ drinkwater aan te scherpen. Voor wat het 
RIVM betreft is daartoe op dit moment kennelijk nog geen noodzaak, maar we hebben in andere 
dossiers gezien dat er sprake kan zijn van voortschrijdend inzicht en dat normen worden 
aangescherpt na nieuwe informatie en wetenschappelijke inzichten. 
Vraag 7: (in het verlengde van vraag 3) zou het niet het overwegen waard zijn, juist nu blijkt dat de 
hoeveelheid GenX-stoffen in het Papendrechtse leidingwater hoger zijn dan in de ons omringende 
gemeenten Dordrecht en Sliedrecht, alvast de norm voor veilig Papendrechts leidingwater aan te 
scherpen? 
In lijn met de Europese opinie van EFSA zou die norm op 10 nanogram GenX-stoffen per liter kunnen 
worden gesteld. Dat zou vervolgens wel impliceren dat het Papendrechtse drinkwater niet meer 
‘veilig’ voor consumptie is. Dan zijn direct maatregelen nodig. 
 
De status van deze vragen: dit zijn zgn. Artikel 40–vragen conform het Reglement van Orde. 
Hieronder nemen wij nog informatie uit het persbericht ter zake over. 
 
 
Wij danken u voor de beantwoording. 
 
Hoogachtend, 
(Ruud Lammers) 
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Uit het persbericht dat eerder deze week bekend werd gemaakt: 
 
Papendrechts leidingwater bevat 22x meer GenX dan leidingwater uit Dordrecht en 142x keer meer 
dan leidingwater uit Sliedrecht. Vanwege het grote verschil is de test door het laboratorium nog een 
keer uitgevoerd, met hetzelfde resultaat. 
  
Het chemisch/toxicologisch laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), onder leiding 
van Prof. Dr. Jacob de Boer, heeft vastgesteld dat zich in, een door henzelf genomen, monster 
van Papendrechts leidingwater 20 nanogram (ng) per liter FRD-902/FRD-903 
(perfluorverbinding GenX) bevindt. 
  
In het bemonsterde Dordrechtse leidingwater werd 0,88 ng GenX per liter gemeten en in het 
Sliedrechtse leidingwater 0,14 ng. Wat betreft PFOA werd in het monster dat genomen is in 
Papendrecht ook een duidelijk hoger niveau (10 ng per liter) gemeten dan in Dordrecht (3,4 ng). In 
het leidingwater van Sliedrecht (< 0,5 ng) werd geen detecteerbare hoeveelheid PFOA gevonden. 
  
Het nu uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek wijst erop dat er in door omgekeerde 
osmose gezuiverd water geen GenX en PFOA meer te vinden is. Dat was, op basis van laboratorium-
testen in Amerika bekend, maar is nu dus ook bevestigd door een op dit gebied 
gespecialiseerd laboratorium van eigen bodem. 
  
Waar komen de grote verschillen in GenX en PFOA hoeveelheden vandaan? 
Het Dordrechtse leidingwater van Evides is afkomstig uit de spaarbekkens in de Biesbosch en 
diep grondwater. Sliedrechts leidingwater, geleverd door Oasen, is afkomstig van diep grondwater 
uit Lexmond. Voor Papendrechts leidingwater -alsmede voor Alblasserdam en Kinderdijk- wordt 
door Oasen rivierwater (uit de Lek, stroomafwaarts vanaf Chemours in Dordrecht) en grondwater 
gebruikt. 
  
Hoeveelheid GenX en PFOA in Papendrechts leidingwater hoger dan mogelijke toekomstige 
Europese norm  
De wettelijke maximale norm voor de aanwezigheid van Gen X en PFOA in leidingwater ligt in 
Nederland momenteel op 150 ng per liter. In de European Food Safety Agency (EFSA) is besproken 
dat een aantal perfluorverbindingen mogelijk circa vijftien keer giftiger zijn dan eerder werd 
verondersteld. De EFSA doet hier aanvullend onderzoek naar. De resultaten hiervan zullen, naar 
verwachting, later dit jaar bekend worden. Indien de vijftien keer strengere norm, zijnde 10 
nanogram per liter, later dit jaar daadwerkelijk geïmplementeerd zou worden, zit het 
Papendrechtse leidingwater, op basis van de nu gemeten 20 nanogram GenX, boven deze nieuwe 
strengere norm. In december 2018 hebben het Algemeen Dagblad en Follow the Money artikelen 
over de strengere norm gepubliceerd. 
  
Bio-accumulatie; de opeenhoping van chemische stoffen in ons lichaam 
Bepaalde giftige chemische stoffen, zoals GenX en PFOA, zijn slecht afbreekbaar in het milieu. Door 
dagelijkse inname van leidingwater, waarin zich restanten van deze stoffen bevinden, ontstaat een 
geleidelijke opeenhoping van deze giftige stoffen in ons lichaam; bio-accumulatie. Hoeveel GenX en 
PFOA kan ons menselijk lichaam opnemen c.q. verdragen voordat we er ziek van worden? GenX 
wordt wel snel afgebroken in het menselijk lichaam binnen circa een dag, terwijl dat voor PFOA jaren 
is. Niettemin worden we via drinkwater toch voortdurend blootgesteld aan GenX en PFOA. 
  
Onderzoek verwijdering van GenX, C8 (PFOA) uit leidingwater 
Bron: persbericht Aquapeak bv te Berkel en Rodenrijs. 
  

https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2018/12/18/discussie-over-gezondheidskundige-grenswaarde-pfoa/
https://www.echtzuiverwater.nl/info/onderzoek-verwijdering-van-genx-c8-pfoa-uit-drinkwater
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Chemische stoffen in het drinkwater zijn een reden voor zorg. Eén van die 
beruchte stoffen is GenX, dat onder andere door fabrikant Chemours in 
Dordrecht wordt gebruikt voor coatings van pannen. Uit onderzoek blijkt dat 
kleine hoeveelheden GenX in drinkwater zijn terechtgekomen. GenX wordt op 
ongeveer 20 plaatsen in Nederland gebruikt voor het maken van coatings. Dat 
blijkt uit vertrouwelijke stukken die Chemours in maart 2018 aanleverde bij de 
minister. Dat is veel meer dan daarvoor werd aangenomen. Aanvankelijk meldde 
Chemours dat het de stof alleen aan Custom Powders leverde. Maar in de 
vertrouwelijke stukken bleek dat de Chemours de stof via Zwitserland aan 
ongeveer twintig andere bedrijven in Nederland levert. 

 

Ook in Italië en in Amerika zijn burgergroepen actief geworden tegen de lozingen van GenX-stoffen in 
het water. 
 
 

  
 

https://www.drinkwaterplatform.nl/genx-in-drinkwater/
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