LOGBOEK PFOA/CHEMOURS
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Betreft

:

activiteitenoverzicht

Conform toezegging aan de gemeenteraad van 12 april jl. doe ik u hierbij een overzicht toekomen
van de activiteiten rondom het dossier PFOA/Chemours.
Periode 12 april – 22 april
1. Op 14 april vond een eerste overleg plaats met gedeputeerde Vermeulen van de Provincie
Zuid-Holland over de vraag hoe de gemeente Sliedrecht betrokken wordt bij de
vergunningverlening en de herbeoordeling/actualisatie van vergunningen. Sliedrecht heeft
ervoor gepleit dat in het vergunningsverleningstraject nadrukkelijk de gemeenten in het
effectgebied een stem krijgen. Op dit moment wordt alleen gesproken met de gemeente
waarin een bedrijf gevestigd is (grondgebied). De gedeputeerde heeft toegezegd zich hiervoor
in te spannen en hierover te overleggen met de Omgevingsdienst ZHZ. Bij de herbeoordeling
van de huidige vergunning, die in 2016 afgerond moet zijn, wordt Sliedrecht actief betrokken.
2. Op 15 april verzonden gedeputeerden Janssen en Vermeulen een brief aan de Provinciale
Staten over de stand van zaken PFOA Chemours. Zie hiervoor bijlage 1. Op 20 april vond
hierover een debat plaats in Provinciale Staten. Belangrijkste nieuws was dat de provincie de
totale doorlooptijd van de steekproef 'drastisch wil verkorten'. Daarnaast is toegezegd dat op
de website van Omgevingsdienst ZHZ een centraal informatiepunt wordt ingericht met
relevante informatie over PFOA/Chemours.
3. Op 18 april vond een informeel bestuurlijk overleg plaats met staatsecretaris Sharon
Dijksma van Instrastructuur en Milieu. Allereerst sprak ze met bestuurders van de
gemeenten Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht en provincie Zuid-Holland. Afgesproken is om
voor de zomer nog een keer met elkaar om tafel te zitten over de voortgang van de steekproef.
Na het gesprek met bestuurders heeft de staatsecretaris gesproken met Sliedrechtse
omwonenden, waarbij ze haar betrokkenheid heeft getoond.
4. Op 20 april sprak wethouder Hanny Visser met Ronald Visser, directeur
Omgevingsdienst ZHZ. Onderwerp van gesprek was de overdracht van de portefeuille milieu
naar Hanny Visser. Tevens is afgesproken om een bijeenkomst voor de raad te organiseren
waarin met Ronald Visser gesproken kan worden over de taken en werkwijze van OZHZ.
5. Op 25 april staat ambtelijk overleg gepland tussen RIVM, provincie Zuid-Holland, ministerie
van I&M en de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht over het plan van aanpak
voor de steekproef. Onze inzet is gericht op:
a. Drastisch inkorten van de onderzoeksperiode.
b. Verbreding van aanmeldcriteria, zodat de verschillende doelgroepen in het
validatieonderzoek betrokken zijn. Gedacht kan worden aan de oud-bewoners die niet
meer in het contourengebied wonen, (oud-)medewerkers van bedrijven in dit gebied, een
referentiegroepen waarbij ook bewoners die dicht tegen het contourengebied aan wonen
betrokken zijn.
c. Het aanbieden van een test aan hen die niet in de steekproef zijn opgenomen maar wel
willen deelnemen.
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6. Overzicht van vragen aan de gemeente:
a. 1 mail aan oud-inwoner m.b.t. vraag over informatieavonden
b. 1 antwoord op een brief aan een onderneming die vragen stelde over de steekproef.
c. Er zijn de afgelopen twee weken geen vragen ontvangen via de gemeentelijke call centre
of sociale media. Vijf vragen zijn door inwoners van Sliedrecht gesteld aan de Dienst
Gezondheid & Jeugd in de afgelopen twee weken. Het totaal aantal vragen vanuit
Sliedrecht aan DG&j is daarmee op 15 gekomen.
d. Tussentijds is en wordt de website van de gemeente geüpdatet.
e. Op 14 april is ambtelijk overlegd met IHC Merwede en de beschikbare informatie gedeeld.
f. Op 18 april is ambtelijk overlegd met ASVZ ten behoeve van de communicatie van ASVZ
naar bewoners (familie) en medewerkers. Er is de verbinding gelegd met de directie
Chemours, waarna Chemours ASVZ heeft uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst
voor omliggende bedrijven op 25 april.
7. Overige relevante informatie:
a. Brief staatsecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer d.d. 20 april 2016: TK - reactie-ophet-bericht-in-het-algemeen-dagblad-van-7-april-2016-over-perfluoroctaanzuur-pfoa
(bijlage 2)
b. Directie DuPont heeft burgemeester Van Hemmen geïnformeerd over het onderzoek
betreffende de Lycra-fabriek door de Inspectie SZW. Er is bij DuPont aandacht gevraagd
voor een goed onderscheid tussen de verschillende onderzoeken bij het verstrekken van
informatie.

