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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 4 juli 2017 – 29 augustus 2017
1. Zoals toegezegd geef ik de laatste informatie over de stand van zaken in het onderzoek naar
een luchtmeetsysteem. Na onderzoek van het aanbod hebben de adviseurs van MOB en
OZHZ aangegeven dat het systeem onnauwkeurig en onbetrouwbaar is. De adviezen geven
aanleiding om een onderscheid te maken tussen het meten van verkeersgerelateerde en
industriegerelateerde luchtkwaliteit. Er zijn verschillende mogelijkheden om verkeersgerelateerde stoffen te meten en online beschikbaar te stellen. Industriegerelateerde stoffen
zijn op dit moment alleen betrouwbaar te meten met een laboratoriumanalyse en kunnen
daarna handmatig digitaal online geplaatst worden. Het zoeken naar innovatieve mogelijkheden
voor industriegerelateerde stoffen gaat de komende maanden verder. Zodra er nieuws is, zal
ik u over de voortgang informeren via een CIB.
2. Op 19 augustus 2017 is een verzoek van het ministerie van IenM ontvangen om de
uitvoering van de 'motie Bloedproef' van de Tweede Kamer te verzorgen. Het college
heeft vastgesteld dat de Sliedrechtse regeling leidend is bij het maken van verdere afspraken
en heeft haar medewerking toegezegd. Zodra de wijze van uitvoering bekend is, zal de
staatssecretaris van het ministerie van IenM de Tweede Kamer informeren. Gelijktijdig kan ik
u dan ook over de uitvoeringsregeling informeren.
3. Op 21 juli 2017 publiceerde De Volkrant een artikel over een beperkt onderzoek van de VU
te Amsterdam over de aanwezigheid van PFOA en GenX-stoffen in grassen en bladeren. De VU
waarschuwde voor het gebruik van groente en fruit uit moestuinen, terwijl het RIVM dit advies
niet geeft. Het is niet goed dat omwonenden deze tegenstrijdige berichten krijgen.
Daarom heeft op 7 augustus 2017 overleg plaatsgevonden tussen het RIVM en de VU om
duidelijkheid te krijgen over de veiligheid van het eten van groenten en fruit uit eigen tuin.
Omdat er geen groenten en fruit zijn onderzocht is besloten om vervolgonderzoek te doen, om
duidelijkheid te kunnen geven over gebruik van je moestuin.
In het persbericht heb ik aangegeven dat het vervolgonderzoek van het RIVM belangrijk
is. Er moet snel duidelijkheid komen om zorg weg te nemen. Niet alleen voor nu, maar ook de
toekomstige veiligheid moet gewaarborgd worden. Uitstoot van gevaarlijke stoffen door lucht
en in water moet voorkomen worden. Als je nu weet dat GenX in de toekomst een risico is, dan
moet je lozing nu stoppen.
Het nemen van monsters in moestuinen (binnen en buiten het contourengebied)
start op 31 augustus. De uitkomsten van dit vervolgonderzoek van het RIVM zijn naar
verwachting eind dit jaar beschikbaar.
4. Op 25 augustus 2017 is er bestuurlijk overleg geweest tussen de provincie Zuid-Holland,
ministerie van IenM en de betrokken gemeenten. De lopende zaken zijn doorgenomen. Ten
aanzien van het vervolgonderzoek naar de moestuinen is de afspraak van de verdeling van
kosten tussen het ministerie van IenM, provincie Z-H en de drie gemeenten herbevestigd.
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Tijdens het overleg is kennisgemaakt met de directeur van DCMR. Ik heb van de
gedeputeerden van Zuid-Holland bevestigd gekregen dat Sliedrecht in het komende
vergunningverleningstraject met Chemours/DuPont betrokken wordt, voordat de
provincie Zuid-Holland een besluit neemt. Hiermee heb ik uw zienswijze onder de aandacht
gebracht.
5. De afgelopen periode is naar u toegezonden:
a. Kamerbrief en Nota van Bevindingen Feitenonderzoek PFOA en DMAC in de productie van
Teflon en Lycra bij Dupont (1964-2012).
b. Stand van zaken beroepsprocedure omgevingsvergunning Chemours.
c. Reactie Staatssecretaris op artikel Volkskrant over GenX en PFOA in de omgeving van
Chemours en antwoorden vragen vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu.
Ter aanvulling sturen we ook:
d. de brief van de Provincie Zuid-Holland inzake 'Wijzigen organisatie uitvoering VTH-taken
bij BRZO en RIE4-inrichtingen'.
e. de informatie van OASEN: memo informatie aandeelhouders GenX aug 2017.

