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Conform toezegging aan de gemeenteraad van 12 april jl. doe ik u hierbij een periodiek overzicht
toekomen van de activiteiten rondom het dossier Chemours/DuPont.
Periode 25 oktober – 17 november
1. Op 5 november 2016 heeft de betoging bij Chemours/DuPont plaatsgevonden. Ik heb
van dichtbij ervaren dat de zorg van onze inwoners naar voren is gebracht en dat de
aanwezigen door Chemours/DuPont gastvrij zijn ontvangen. Terecht is aandacht gevraagd voor
veiligheid en volksgezondheid en de communicatie hierover door Chemours/DuPont. Het aantal
aanwezigen maakt daarbij niet uit.
2. Op 7 november 2016 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeenten,
provincie Zuid-Holland en het ministerie van IenM. Tijdens dit overleg is met name stil gestaan
bij de lopende onderzoeken en het stelsel van gevaarlijke stoffen. Voor wat betreft de stand
van zaken met de lopende onderzoeken verwijs ik graag naar het overzicht in de brief aan GS
van … Ook verwijs ik u graag naar de brief van staatssecretaris Dijksma dd. 31 oktober 2016
over 'Een gezond en veilig Nederland'. Ik vind het goed dat er zoveel aandacht voor is. Ook
moeilijke vraagstukken worden benoemd, zoals de aandacht voor blootstelling aan chemicaliën
langs meerdere sporen (cumulatie- en combinatie-effecten).
3. Het eerste onderzoek waarover gerapporteerd is betreft de bodemonderzoeken naar PFOA
in voormalige stortplaatsen. De gemeente Dordrecht heeft vastgesteld dat er in het
grondwater licht tot zeer licht verhoogde gehalten PFOA zijn aangetroffen. Deze gehalten
overschrijden de voorlopige risicogrenswaarden niet. Omdat de oorzaak van de verhoogde
gehalten nog niet eenduidig te verklaren is, is besloten tot een vervolgonderzoek.
4. Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad de motie 'Bloedproef' aangenomen. Het doel
van de motie is duidelijk. We zijn inmiddels gestart met de voorbereiding voor de uitvoering
van de motie, maar dat vraagt nog wat tijd. Binnenkort zal ik in een CIB aangeven hoe ik de
motie ga uitvoeren.
Er is een eerste contact geweest met de directie van Chemours/DuPont over de motie. Hierbij
hebben ze het standpunt herhaald dat zij zich niet als partij zien t.a.v het steekproefonderzoek
of een ander bloedonderzoek.
5. Op 16 november 2016 is een persbericht van DG&J ontvangen over de opkomst tijdens
de steekproefonderzoek PFOA. Van de uitgenodigde omwonenden nam 63% deel aan het
steekproef bloedonderzoek en van de controlegroep was dat 37%. Gemiddeld is dat een
opkomst van 57%. Er zijn zo'n 500 personen uitgenodigd vanuit de contourgebieden om deel
te nemen aan het onderzoek. Hiervan waren er ruim 400 vanuit Sliedrecht.
Het college is verheugd dat zoveel inwoners bereid zijn geweest om deel te nemen. Uiteraard
hebben we er respect voor als iemand besluit om niet deel te nemen.
In het persbericht staat ook het vervolg beschreven: 'Het RIVM is de komende maanden bezig

met de analyse van de resultaten van het bloedonderzoek. Deelnemers die hebben aangegeven
hun individuele testresultaten te willen ontvangen, krijgen deze medio april 2017 per post
toegestuurd. Op dat moment zullen ook de overkoepelende resultaten van de steekproef en
van het literatuuronderzoek naar de effecten van PFOA op de gezondheid van mensen bekend
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zijn.'
6. De









afgelopen weken zijn veel documenten beschikbaar gekomen, voor uw overzicht:
Raadsinformatiebrief inzake bodemonderzoeken naar PFOA in voormalige stortplaatsen
Grondwater voormalige stortplaatsen onderzocht op PFOA
AG0204_Reach_een-gezond-en-veilig-nederland
Brief gedeputeerden Janssen en Vermeulen met informatie over DuPont Chemours
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Informering Vergunningverlening en financiële
overwegingen
persbericht Herstart Delrin fabriek DuPont 15 nov 2016
2016-11-08 Lid GS brief R.A. Janssen Herstart Delrin fabriek DuPont
persbericht evaluatie steekproef def15112016

