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:
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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 PFOA/Chemours.
In de afgelopen zomerperiode is er veel aandacht geweest voor GenX. Daarom heb ik besloten dit
logboek ook te gebruiken om u te informeren over GenX.
Periode 11 juli – 2 september
1. Op 20 juli is het artikel 'Dordtse fabriek stoot giftige stof uit' in de Volkskrant verschenen.
Dit heeft de nodige aandacht gekregen:
 Gedeputeerde Staten heeft – mede naar aanleiding van onze brief van 5 juli jl. - via
de Omgevingsdienst ZHZ op 26 juli vragen over GenX gesteld aan Chemours. (zie
bijlage 1)
 Vanuit de Sliedrechtse gemeenteraad zijn (aanvullende) vragen gesteld over GenX.
De bewoordingen zijn in Ibabs geplaatst:
- De vragen van SGP/CU en van de PvdA op 2 augustus jl.;
- De vragen van het CDA op 12 augustus jl.;
- De aanvullende vragen van de PvdA op 16 augustus jl.
 Naast een aantal vragen van Statenfracties heeft de PvdA-Statenfractie een
interpellatieverzoek voor de Statenvergadering van 14 september over Chemours
ingediend.
De beantwoording van de vragen door Gedeputeerde Staten heeft u via de griffie
ontvangen d.d. 29 juli jl.
De beantwoording van technische vragen Groen Links d.d. 23 augustus zijn bijgevoegd
(bijlage 2)
 Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld. Op 25 augustus is door staatssecretaris
Dijksma een drietal beantwoordingen naar de Tweede Kamer gezonden.
De beantwoordingen zijn als bijlage bijgevoegd (zie bijlage 3, 4 en 5).
2. Op 15 augustus bent u geïnformeerd over de door mij verzonden brief aan bewoners in
het contourengebieden over de start van het steekproef PFOA Chemours door RIVM en de GGD
(Dienst Gezondheid & Jeugd). Er zijn vijf vragen aan de gemeente Sliedrecht gesteld naar
aanleiding van de brief.
Op 24 augustus heb ik u hierover ook het persbericht van de GGD (Dienst Gezondheid &
Jeugd) toegezonden.
3. Op 18 augustus is er vervolgoverleg geweest met de Kringloopwinkel Sliedrecht. Voor de
zomervakantie heeft de Kringloopwinkel zich bereid verklaard om – rekening houdend met het
steekproefonderzoek van het RIVM – de kosten te vergoeden voor inwoners binnen het
contourengebied die niet mee kunnen doen aan dit onderzoek en die een bloedtest niet kunnen
betalen. Afgesproken is om praktische afspraken te maken als de precieze aanpak van het
RIVM bekend is en als de deelnemers zijn uitgenodigd. Naar verwachting is er begin oktober
deze duidelijkheid. Medio september worden waarschijnlijk de afspraken met de
Kringloopwinkel afgerond.
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4. Op 26 augustus is het bestuurlijk overleg geweest met de gedeputeerden Vermeulen
en Jansen over onze brief van 5 juli over het overzicht van de emissie Zeer Zorgwerkkende
Stoffen (ZZS) door Chemours en GenX.
Vanuit dit bestuurlijk overleg:
- De gedeputeerden zullen de eerder toegezonden lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
aanpassen, zodat de lijst de juiste informatie weergeeft.
- De gedeputeerden hebben toegezegd dat zij een besluit op de minimalisatieverplichting
voor ZZS nemen, waartegen de gemeente bezwaar of beroep kan instellen.
- De provincie en het ministerie van IenM hebben het RIVM opdracht gegeven om voor 1
oktober inzicht te geven in de huidige kennis over GenX. Het is van groot belang dat er
duidelijkheid komt over het gebruik en de mogelijke gezondheidseffecten van GenX.
Wij - burgemeester Van Hemmen en ik - hebben aangedrongen op transparantie en een
duidelijke communicatie. Ons college heeft bij herhaling aangegeven dat in de toekomst
een dossier als PFOA voorkomen moet worden.
- De gedeputeerden hebben aangegeven dat zij op 23 augustus jl. een gesprek hebben
gevoerd met de directie van Chemours. ln dit gesprek is het bedrijf aangesproken op zijn
verantwoordelijkheid richting de omgeving en noodzaak tot volledige transparantie. IN
vervolg hierop is een gesprek van de gedeputeerden met de voorzitter van de raad van
commissarissen gepland. Zie de brief van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale
staten d.d. 2 september in bijlagen 6.
5. Op 31 augustus is een krantenbericht van het AD geplaatst waarin staat dat DG&J nadenkt
over een nieuw onderzoek naar kankergevallen bij omwonenden van DuPont/Chemours. In een
ambtelijke reactie van DG&J staat dat zij niét van plan is een nieuw onderzoek in te
stellen. De DG&J stelt zichzelf momenteel wél de vraag of het tempo van de bevolkingsopbouw
in bepaalde gebieden kan leiden tot andere inzichten. Dit betreft een methodologische vraag.
Zie de volledige reactie in bijlage 7.

