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Conform toezegging aan de gemeenteraad van 12 april 2016 doe ik u hierbij een periodiek overzicht
toekomen van de activiteiten rondom het dossier Chemours/DuPont.
Periode 22 november 2016 – 19 januari 2017
1. Op 25 november 2016 zijn de antwoorden van de provincie Zuid-Holland op onze vragen
over de lekkage formaldehyde ontvangen. Het college zal medio februari, na hierover advies
ontvangen te hebben, haar standpunt bepalen.
2. Op 15 december 2016 2016 zijn de rapporten van het RIVM over PFOA, GenX en
zeer zorgwekkende stoffen beschikbaar gesteld. Ook over deze rapporten zal het college,
na hierover advies ontvangen te hebben, haar standpunt bepalen en u hierover medio
februari informeren.
3. Naar aanleiding van deze rapporten heeft de provincie Zuid-Holland besloten om het
initiatief te nemen de maximale uitstoot voor de stoffen FRD-903 en E1 in de
vergunning van Chemours te verlagen tot het emissie-niveau van de afgelopen drie
jaar. Tegelijkertijd wordt een onderzoeksverplichting opgelegd voor verdergaande reductie. De
provincie vindt het onwenselijk om het bedrijf een hogere emissieruimte te geven dan in de
afgelopen jaren benut is, zolang er onzekerheid bestaat over de eigenschappen van de stoffen.
Dit initiatief van de gedeputeerde Vermeulen van de provincie Zuid-Holland ondersteunen wij
dan ook volledig. Wij zien deze aanpak als standaard voor de toekomst als er onduidelijkheid
is over de eigenschappen van stoffen en als middel om de bedrijven te bewegen om
alternatieven te ontwikkelen. Met de gezondheid van de inwoners van Sliedrecht willen we geen
risico nemen.
De provincie Zuid-Holland heeft op 6 januari 2017 de ontwerpbeschikking voor
aanpassing van de vergunning gepubliceerd. Het college heeft op 19 januari een persbericht
uitgedaan waarin zij bepleit dat de werkwijze van de provincie standaard moet zijn bij
onzekerheid over welke stof dan ook.
4. Op 21 december 2016 heeft bestuurlijk overleg met de directies van Chemours en
DuPont plaatsgevonden. Voor de eerste keer was ook de directie van DuPont aanwezig. Het
eerder ontvangen vierpuntenplan van Chemours geldt onverkort voor DuPont. Een belangrijk
punt in dit plan is de voorgenomen revisie en splitsing van de huidige vergunning van
Chemours. De drie betrokken gemeenten hebben nadrukkelijk aangegeven dat ze actief
betrokken willen zijn.
5. Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad de motie 'Bloedproef' aangenomen. Het doel
van de motie is duidelijk. Er is een raadsvoorstel aangeboden aan de agendacommissie om de
randvoorwaarden voor de uitvoering vast te laten stellen. Inzet is dat de uitvoering van de
motie start op 15 februari 2017.
6. In het afgelopen halfjaar is onderzoek gedaan naar de effecten van mogelijk in het verleden
gestort PFOA-houdend afval op een aantal stortplaatsen in Dordrecht. Hierover is op 3
november 2016 een brief van de gedeputeerde aan de Provinciale Staten gestuurd. Een deel
van de onderzoeksresultaten kan niet verklaard worden op basis van verspreiding vanuit de
stortplaatsen. Depositie via de lucht is een mogelijke oorzaak. In dat kader zal de provincie
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binnenkort (via OZHZ) opdracht geven voor het uitvoeren van een onderzoek naar het
vóórkomen van depositie van PFOA via de lucht. In verband hiermee zullen in Dordrecht en
Sliedrecht een aantal boringen plaatsvinden en peilbuizen worden aangebracht.
7. Op 1 februari 2016 is een raadsbijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst van de
raad wil ik inzicht geven in de wijze waarop het college de leefomgevingskwaliteit wil verbeteren
door het terug te dringen van milieubelasting en het voorkomen van negatieve
gezondheidseffecten (gezondheidsschade) voor de inwoners van Sliedrecht. Graag wil ik daar
met u over in gesprek.
8. De












afgelopen weken zijn verschillende documenten naar u toegezonden, voor uw overzicht:
Brief GS Zuid-Holland aan college van B&W Sliedrecht
Bijlage met antwoorden op vragen van college van B&W Sliedrecht
Kamerbrief, aanbieding rapporten PFOA, GenX en zeer zorgwekkende stoffen
Bijlage 1 Rapport effect lozing PFOA op drinkwater
Bijlage 2 Risicoschatting RIVM PFOA in drinkwater
Bijlage 3 GenX rapport RIVM
Bijlage 4 Rapport RIVM ZZS prioriteitsopties voor beleid
Brief gedeputeerden Zuid- Holland n.a.v. kamerbrief
CIB verkenning enoses
Bijgevoegd: Brief GS Zuid-Holland aan PS mbt ambtshalve wijziging emissies Chemours en
TNO rapport 'Archiefonderzoek historische emissies DuPont Dordrecht'.
Bijgevoegd: Persbericht - Wethouder Visser: aanscherpen vergunning bij onzekerheid moet
standaard zijn

