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1. Inspreker, n.a.v. brief aan de gemeenteraad The Movies stadsbrasserie De 
Witt leefbaarheid Hofkwartier.

Voorzitter: mevr. Kruger
Raadsgriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. Boersma (CU/SGP)
Dhr. Damen (PvdA)
Dhr. De Boer (Op Ons Eiland)
Dhr. Den Heijer (VVD)
Dhr. Droog (CU/SGP)
Dhr. Kleinpaste (Gewoon Dordt)
Dhr. Maroof (DENK)
Mevr. Pichel (FvD)
Dhr. Portier (SP)
Dhr. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt)
Mevr. Stolk (VSP)
Mevr. Striebeck (VSP)
Dhr. Van der Kruijff (CDA)
Mevr. Van Herwijnen (Partij voor de Dieren)

Dhr. Hekkert (inspreker)
Dhr. Monaten (inspreker)
Dhr. Ter Steeg (inspreker)
Mevr. Van Ansem (inspreker)
Dhr. Van Buren (inspreker)

De voorzitter: Nou, goedenavond allemaal. Ja, het belletje moest even denken aan 
Vroom en Dreesmann vroeger: wil die en die naar de kassa komen? Ja, jullie zijn aapjes, 
jullie klappen zo wanneer het kwartje valt. Oké. Goedenavond allemaal, wij zijn nu bij de 
commissie aangekomen. Heren van de SP en de Dordtse VVD, we gaan beginnen. Ik 
moet even mijn papiertje erbij pakken, want ik weet het niet eens uit m’n hoofd allemaal.
Dit is een niet aangekondigde commissie, omdat mevrouw Van Assem een brief … 
Ansem, ik zeg Assem, hè? Ansem heeft een brief gestuurd naar de griffie en ook naar de 
raad met de vraag in te kunnen spreken over de nieuwe brasserie bij The Movies op het 
Augustijnenkamp. Nadat mevrouw Van Ansem zich aangemeld had hebben nog drie 
mensen zich aangemeld en dat zijn de heren Harry Monaten, de heer Vincent Hekkert en
de heer Dennis van Buren. We zullen ze ook, ik ga eerst nog zo even een rondje doen 
van degenen die aanwezig zijn, maar we zullen zo meteen vijf minuten per inspreker 
luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Pas daarna krijgen de commissieleden de kans 
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om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Deze vragen en opmerkingen graag van 
technische aard, geen politieke meningen of opmerkingen. We hebben erop geoefend, 
dus dat moet helemaal goedkomen. Ja, ik wil even een rondje gaan maken voor de 
notulen wie allemaal aanwezig zijn. Begin ik hier aan mijn linkerhand, als u zelf allemaal 
even het knopje indrukt, zegt wie u bent en waarvan.

Mevrouw Van Poppel: Denise van Poppel, ik ben commissiegriffier.

De heer Den Heijer: Den Heijer, VVD.

De heer Portier: Ronald Portier, SP.

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons eiland.

De heer Maroof: Maroof, DENK Dordrecht.

De heer Boersma: Jan Willem Boersma, ChristenUnie SGP.

De heer Droog: André Droog, ChristenUnie SGP.

De heer Van der Kruijff: Wim van der Kruijff, van CDA.

De heer Monaten: Harry Monaten, bewoner van Dordrecht.

De heer Ter Steeg: Geert ter Steeg en ik kom met Dennis mee.

De heer Van Buren: Dennis van Buren, ondernemer.

De heer Hekkert: Vincent Hekkert, inspreker.

Mevrouw Van Ansem: Marie José van Ansem, inspreker.

De voorzitter: Ik zie dat iemand nog zijn knopje … Ja. Ja, er kunnen maar twee knopjes 
tegelijk aanstaan, dan gaat de derde op groen, dus zodra u gesproken hebt graag het 
knopje uitzetten.

De heer Schalken-den Hartog: David Schalken, Beter voor Dordt.

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.

De heer Damen: Leo Damen, Partij van de Arbeid.

De heer Kleinpaste: Gert Jan Kleinpaste, Gewoon Dordt.

Mevrouw Pichel: Ruby Pichel, Forum voor Democratie.

Mevrouw Van Herwijnen: Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren.

De voorzitter: En dan krijgen we nog als laatste ertussen geschoven.
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Mevrouw Stolk: Margret Stolk, VSP Dordrecht.

De voorzitter: Oké, welkom allemaal en ook welkom de mensen hier achter mij op de 
tribune en wellicht de mensen thuis. Ja, we gaan het hebben over een 
horecagelegenheid aan het Augustijnenkamp of, ja, de Nieuwstraat is het denk ik ook. Ik 
wil wel even meegeven dat horeca op deze plek is toegestaan, er is al een 
horecagelegenheid op dit moment en het staat ook in diverse planvorming. En het 
college heeft de omgevingsvergunning verleend, dat is gewoon even de context om mee
te geven in welke hoedanigheid wij hier zitten. De procedure omtrent deze 
omgevingsvergunning, die loopt nog. En dan de insprekers die kunnen hier nu, ja, hun 
woordvoering doen over hoe zij tegenover het geheel staan. Wij luisteren. En ik wil graag
mevrouw Van Ansem als eerste het woord geven. Gaat uw gang.

Mevrouw Van Ansem: Voorzitter dank u wel. Vijf minuten spreektijd is erg kort voor een 
complex project als brasserie De Witt. Hopelijk heeft u het vooraf toegestuurde 
documentje nog kunnen lezen. Allereerst even uitleg namens wie ik hier inspreek, dat is 
namens het buurtcomité Augustijnenbuurt, een bewonersoverleg dat elke maand wordt 
georganiseerd door het bestuur van de Stichting Lastigh Ent. Een tiental deelnemers aan
het buurtcomité is hier ook aanwezig op de publieke tribune. Dan beknopt waar we u van
op de hoogte willen stellen. Het project brasserie De Witt omvat de verandering van een 
filmhuis met ondergeschikte horeca naar zelfstandige horeca met een ondergeschikte 
filmhuisfunctie. De horecavoorziening verandert daarmee van karakter, van omvang en 
van de beoogde openingstijden. Onder andere wordt ingezet op een buitenterras met 
190 plaatsen, tweemaal zo groot als het terras van restaurant Post, denk daar even over 
na, dat op donderdag tot en met zaterdag tot één uur open zou moeten zijn en de 
brasserie zelf tot twee uur. Onze overall reactie op het plan is: er moet iets gebeuren om
het filmhuis overlevingskansen te geven. Het ingediende plan voor de brasserie is een 
mooi plan met een enthousiaste ondernemer maar echter een forse maat te groot voor 
deze locatie. Onder andere vanwege de geluidbelasting die er gaat ontstaan, 
grotendeels veroorzaakt door het enorme terras. Hopelijk kent u de situatie ter plekke, 
het terras wordt aan drie zijden omsloten door woningen die op acht meter afstand van 
het terras liggen en überhaupt ligt brasserie De Witt in een woonbuurt gemengd met 
enkele belangrijke culturele voorzieningen. Wat is op dit moment het probleem waar we 
uw aandacht voor vragen? Volgens de beoogde exploitant zijn de genoemde 
openingstijden en de omvang van de horeca in het plan absoluut noodzakelijk om de 
brasserie te kunnen exploiteren. Er wordt voor een enorm bedrag geïnvesteerd in de 
verbouwing. Voor de brasserie zijn met name drie vergunningen van belang: de 
omgevingsvergunning om af te wijken van de huidige bestemming en de verbouwing 
van het pand. De horecaexploitatievergunning en de terrasvergunning. Helaas lopen die 
vergunningstrajecten niet gelijk op in de tijd. De omgevingsvergunning is recent 
verleend waarmee de verbouwing kan starten. De exploitatievergunning en de 
terrasvergunning zijn nog niet aangevraagd en er is dus ook nog niet onderzocht wat het
terras aan overlast voor de omgeving gaat opleveren en hoe zich dat verhoudt met 
geldende geluidnormen bijvoorbeeld. Kortom, er wordt vanaf nu fors financieel 
geïnvesteerd maar de ruimtelijke en maatschappelijke effecten van het totale project op 
de omgeving zijn niet in beeld gebracht. Waarbij we als bewoners kijkend naar eerdere 
geluidonderzoeken van een terras elders in de buurt en kijkend naar de huidige parkeer- 
en stallingsdruk in onze sector ervan overtuigd zijn dat door de brasserie, inclusief 
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terras, bewoners laat in de avond hun auto nergens meer kwijt kunnen maar vooral dat 
de geluidnormen fors overschreden gaan worden en de situatie in de omgeving van de 
brasserie volstrekt onleefbaar wordt. Hoewel we dus al op achterstand staan als 
bewoners omdat de omgevingsvergunning inmiddels is verleend, ondanks het feit dat we
vanaf het begin deze zorgen expliciet hebben benoemd, willen we toch alsnog uw 
aandacht vragen, tenminste voor het vervolgproces waarin bezwaren op de 
omgevingsvergunning behandeld gaan worden en de horeca- en terrasvergunning nog 
moeten worden aangevraagd. Dank voor uw aandacht.

De voorzitter: Dank voor uw woordvoering, mevrouw Van Ansem. Dan wil ik nu als 
tweede het woord geven, de heer Harry Monaten. En misschien, u noemde, dat bent u? 
Oké, u bent ook als inwoner van … De ‘…’, oké. Gaat uw gang.

De heer Monaten: Nou, dank u wel dat ik hier mag zijn en mag wat inspreken. Ik ben 
bewoner ‘…’ jaar in Dordrecht nieuw eigenlijk gekomen. Dordrecht heeft in deze tijd een 
hele mooie voorsprong gemaakt van een beetje een zielige stad waar eigenlijk niet zo 
veel te beleven viel en als Rotterdammer vond ik dat best wel een gemis. De laatste 24 
jaar is er zoveel moois gebeurd, verbetering van omgevingsruimte, bestrating, horeca. 
En ik denk dat sommige punten nog meer aandacht kunnen verbeteren. De sfeer in de 
stad is soms zo stil, dat ik als ik ‘s avonds door de stad loop er geen levendigheid is en 
geen vertier. Vooral doordeweekse dagen. Ik denk dat zo’n filmhuis, een stadsbrasserie, 
een extra dimensie kan geven aan zo’n stad, aan de levendigheid van zo’n stad, want je 
moet er ook wonen, je moet er leven, maar je moet ook vertieren. En dat mis ik soms 
nog wel heel klein beetje in Dordrecht. Ook qua veiligheid, want als je nu over straat 
loopt, je ziet amper eens een sterveling op straat lopen, zeker het Statenplein is totaal 
uitgestorven, zit geen beweging in. En met zo’n horecagelegenheid in de binnenstad, 
dan geeft dat ook een stukje veiligheid voor de mensen die over straat lopen. 
Gezelligheid, dat vind ik een stad, een stad is een stad en er moet geleefd worden en er 
moet gewoond worden maar ook amusement zijn. Ja, ik heb niet zo’n heel mooi verhaal 
als die mevrouw, ik ben vandaag gekomen maar ik zie wel dat Dordrecht zoveel 
potenties heeft om meer mensen die stad in te krijgen vanuit de buitenwijken maar ook 
van elders, van de omgeving hebben we ook een aantrekkingskracht nodig. Breda, 
Rotterdam, ja, daar gaan wij nu uit, daar gaan jongeren heen en jongeren moeten ook in 
die stad blijven, geld uitgeven, vertier hebben en dat is ook goed voor de middenstand. 
Vind ik persoonlijk. En daar sta ik ook mijn bijdrage. Ik hou van Dordrecht, ik ben van 
deze stad gaan houden, het is mijn stad.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Monaten. Nou, het is keurig binnen de tijd, u had 
maar ruim twee minuten nodig. Dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer 
Vincent Hekkert.

De heer Hekkert: Ja, goedenavond. Mijn naam is Vincent Hekkert. Ik ben begin dit jaar 
van Papendrecht naar Dordrecht verhuisd. Waarom? Mijn zoon werd volwassen, wij 
zochten eigenlijk een meer inspirerende woonomgeving en die hebben we absoluut 
gevonden in Dordrecht. Ik heb in die afgelopen twaalf maanden Dordrecht heel goed 
leren kennen, ik ben groot fan geworden van de stad en stadsgenoten hebben mij 
verteld dat de laatste jaren de stad echt enorm ontwikkeld is. Mooie events, mooie 
horeca, mooie winkels en een fijn woongebied. Ik heb met veel belangstelling heb ik het 
ondernemingsplan van The Movies en stadsbrasserie De Witt gelezen, tot mij genomen. 
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Ik ben ook in de Kunstkerk geweest onlangs waar een presentatie werd gegeven waar ik 
ook een aantal toen enthousiaste buurtbewoners heb gesproken. En die buurtbewoners, 
die spraken toen ook wel wat zorgen uit. Wat ik mooi vind aan het plan is dat het 
eigenlijk in ere houdt dat de bioscoop er blijft met filmhuisfilms, wat denk ik heel 
aantrekkelijk is voor een stad als Dordrecht. En dat er een prachtig mooi restaurant, 
brasserie en een terras komt en eigenlijk een heel mooi oud gebied van Dordrecht. Om 
heel het simpel te maken: ik denk persoonlijk als bewoner van Dordrecht dat Dordrecht 
zoiets echt nodig heeft. Kijk je naar een stad als Breda en Rotterdam, dan moet je als 
Dordrecht aanhaken, wil je de binnenstad aantrekkelijk maken en houden en ook zorgen 
dat de mensen er blijven wonen en ook zorgen dat je er werkgelegenheid blijft 
ontwikkelen. Ik denk dat een bruisend centrum absoluut bijdraagt aan werkgelegenheid. 
Ik heb echter in de krant en andere media, want ik vind het leuk om dat te volgen, wel 
gelezen over de struggles, om het zo maar te zeggen en ook de zorgen bij de mensen 
die er wonen. De overlast, het feit dat het parkeren misschien wat lastig wordt, zijn 
dingen die ik inderdaad heb gelezen. En dat is ook eigenlijk de reden waarom ik besloten
heb om mij op te geven voor deze inspraakavond. Ik ben namelijk echt een groot 
voorstander van het plan en ik denk dat het echt heel goed moet kunnen gaan werken 
als beide partijen goed naar elkaar luisteren en concessies doen. Wat je gaat 
organiseren en wat je gaat regelen is dat je dat gedeelte van het centrum gaat 
betrekken bij het andere gedeelte van het centrum. Je gaat het groter maken en 
aantrekkelijker maken voor de mensen. Er moet simpelweg een rendabele bioscoop 
komen, je moet daarom wat meer dingen er omheen gaan doen en ik lees in de plannen 
dat er absoluut de ambitie voor is. En laten we ook niet vergeten dat er ook al een 
vergunning was, er was een bioscoop, er was een terras, er is een bioscoop, er is een 
terras en er is horecagelegenheid. Ik hoop echt dat de bewoners en de mensen die het 
plan hebben samen kunnen komen, samen kunnen spreken en dat dit mooie plan met 
zeker ook het wegnemen van de zorgen van de bewoners, dat het kan doorgaan. Dank u 
wel.

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Hekkert, ook ruim binnen de tijd. Nou, dan de laatste 
spreker, de heer Van Buren, ik daag u uit ook binnen de vijf minuten.

De heer Van Buren: Ik zal mijn best doen, mevrouw Kruger, dank u wel. Verandering is 
voor mij de drijfveer van innovatie. Dingen anders durven doen brengt nieuwe energie, 
verrassende inzichten en in veel gevallen een beter resultaat. Verandering is dan ook 
een begrip dat ik door mijn organisatie heen breed heb omarmd, niet alleen in de 
afgelopen twee jaar, de opkomende roerige tijden aangaande bijvoorbeeld de 
energiecrisis, maar ook zeker daarvoor. Verandering is in mijn optiek als ondernemer 
dan ook essentieel wanneer het aankomt op het voortbestaan van de huidige Movies aan
de Nieuwstraat 60 in Dordrecht. In samenwerking met onder andere aan mijn 
rechterhand Geert ter Steeg, de huidige exploitant van het geheel, ontwikkelen we daar 
De Witt, een concept waarin culturele film en zelfstandige horeca samenkomen. De 
zelfstandige functie van die horeca op deze plek is nodig om het culturele aspect te gaan
versterken in plaats van deze zoals nu te ondersteunen. Conform de Dordtse horecanota 
is deze versterking van de horeca één van de aspecten die meespelen in de versterking 
van de Dordtse binnenstad als centrum van de regio. Iets waar u zich als raad en het 
huidige college ook zo ambitieus over uit heeft gesproken de afgelopen jaren. Om dat 
beeld te versterken citeer ik graag een alinea van pagina negentien uit het beleidsstuk 
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Dordtse horeca in ontwikkeling. In de horecanota binnenstad 2002 2007 werd al 
aangegeven dat de Nieuwstraat de potentie heeft om een aantrekkelijk eetstraatje te 
worden. Nu het Hofkwartier tot ontwikkeling komt liggen er grote kansen om dit te 
realiseren. Economische kansen, omdat het Hofkwartier bezoekers aantrekt en ruimtelijk
omdat mits het pand aan de Nieuwstraat 60-62 met voldoende ambitie ontwikkeld wordt 
de Nieuwstraat zowel ruimtelijk als functioneel kan worden opgespannen tussen de 
Nieuwstraat 60-62 en het cluster van restaurants op de kruising Voorstraat Wijnbrug. 
Hiermee ontstaat via de Wijnbrug en de horeca in de Wijnstraat ook een horecaroute 
naar het Scheffersplein. Voorwaarde is wel dat de Nieuwstraat 60-62 een sterk en 
aantrekkelijk horecaconcept huisvest dat niet alleen ondersteunend aan het dag bezoek 
in het Hofkwartier is maar ook ‘s avonds in staat is een eigen bezoekersstroom op gang 
te brengen. Conform hetgeen gezegd is over acquisitie in deze notitie zal daarbij worden 
ingezet op een ondernemer met voldoende creativiteit en ervaring als ontwikkelaar die 
vanwege een sterk concept een aantal kleinere ondernemers in zijn kielzog zou kunnen 
meetrekken naar de Nieuwstraat, punt. Daarnaast is het conform het document 
toekomstige invulling binnenstad Dordrecht wenselijk dat de horeca in het gebouw in de 
Nieuwstraat waar de beoogde ontwikkeling gaat plaatsvinden een versterkende werking 
gaat hebben op de culturele activiteiten die daar nu huisvest, anders dan de 
ondersteunende functie die de horeca in de huidige hoedanigheid heeft. Met het afgeven
van de omgevingsvergunning voor de transformatie van het gebouw is een startschot 
voor die verandering en versterking gegeven. Deze wat ons betreft noodzakelijke 
verandering komt niet als een donderslag bij heldere hemel bij de inwoners van 
Dordrecht en de directe omgeving. Alvorens het afgeven van deze vergunning hebben 
Geert en ik als ondernemers maar ook mijn medewerkers, de projectleider van de 
ontwikkeling namens Nieuwstraat Vastgoed BV, de gemeente Dordrecht en de 
buurtbewoners zelf een zeer actief en betrokken participatieproces opgestart waarmee 
we met elkaar zorgen, uitdagingen en gedeeld gedachtegoed tot in details hebben 
besproken. Het volledige proces kan u wanneer wenselijk inzichtelijk gemaakt worden. 
Het proces heeft ook geleid tot enkele significante wijzigingen van de plannen, zoals 
bijvoorbeeld het inpandig oplossen van een afvalstroom die al tien jaar plaatsvindt in de 
openbare ruimte, het weglaten van terrasruimte in de Nieuwstraat en het minimaliseren 
van verlichting aan het pand. Waar wenselijk geef ik u ook graag een nadere en 
uitgebreide toelichting op de aanpassingen die zijn gedaan. Deze wijzigingen zijn tot 
stand gekomen na die overleggen in dat participatietraject dat inmiddels sinds begin mei
van dit jaar loopt. Naast de praktische onderdelen van het plan waarop ik al eerder kort 
heb ingezoomd zijn er natuurlijk ook kortere, of, sorry, ook grotere begrippen waarop de 
uitvoer van dit plan zijn hopelijk positieve weerslag heeft. Denk daarmee aan meer 
werkgelegenheid, ontwikkeling van samenwerking op cultureel gebied in en buiten het 
Hofkwartier, het aantrekken van nieuw publiek voor de binnenstad vanuit de regio, 
landelijke exposure door de combinatie van design, ondernemerschap en een uniek 
concept, het verwezenlijken van beleidsdoelen, toename van sociale controle in de 
Kloostertuin, verduurzaming in de breedste zin van het woord, zowel groener maar 
bijvoorbeeld ook letterlijk duurzaam door iets wat lang kan blijven zitten en het 
aantrekkelijker en groener maken van de openbare ruimte. Gezien de tijd rond ik mijn 
betoog graag af. Wij en dan spreek ik namens Geert en mij versterken met De Witt de 
attractiviteit van de stad. We doen dat gepassioneerd en verantwoordelijk binnen de 
kaders van de wet- en regelgeving. Daarnaast hebben we alle intentie om straks de 
feitelijke exploitatie te doen met zorg voor goed nabuurschap. De vele praktijkervaringen
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van de afgelopen negen jaar bewijzen dat we de culturele en recreatieve voorziening 
kunnen combineren met een goed leefklimaat voor de omwonenden en dat verdient in 
onze optiek ook het vertrouwen voor de komende tien jaar. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van Buren. Het was langer maar ook nog binnen de 
tijd. Ja, dan is nu aan de commissie: zijn er commissieleden die vragen willen stellen? 
Dan graag even aangeven aan wie de vraag gesteld wordt en dan vervolgens uw vraag. 
De heer Kleinpaste, Gewoon Dordt.

De heer Kleinpaste: Dank u wel voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Van Ansem.
Want die zegt dat het leefgenot toch wel heel drastisch gaat veranderen, maar ik hoor 
een aantal andere insprekers ook een aantal positieve aspecten noemen zoals het 
vergroten van de sociale veiligheid. Heeft mevrouw Van Ansem ook over dat aspect 
nagedacht en heeft zij ook een opvatting?

Mevrouw Van Ansem: In zijn algemeenheid voor de binnenstad, zeker, als daar meer 
gebeurt en meer mensen op straat zijn wordt het sociaal veiliger. Zeker. Of het nou in de
directe omgeving van een horecagelegenheid per definitie sociaal veiliger wordt, daar 
zet ik mijn vraagtekens bij.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Kleinpaste, is voldoende beantwoord ook?

De heer Kleinpaste: De vraag is in die zin voldoende beantwoord, ja.

De voorzitter: Oké, dank u wel. De heer Portier, SP.

De heer Portier: Ja voorzitter, ik had een vraag aan de heer Van Buren. Nou, allemaal 
prachtige plannen natuurlijk, hè, maar het grootste bezwaar van de bewoners richt zich 
tegen het hele grote terras en de mogelijke overlast die dat veroorzaakt. Kunt u op de 
een of andere manier die zorgen wegnemen? Wat zijn uw plannen om te voorkomen, hè, 
dat die overlast gaat ontstaan?

De heer Van Buren: Ja, die zorgen, die proberen wij vanzelfsprekend natuurlijk in eerste 
instantie te bespreken met elkaar, wegnemen kan ik een zorg niet op voorhand. Dat 
hoop ik te doen door inzicht te geven in de plannen zoals we ze hebben gemaakt, met 
elkaar in gesprek te blijven, ook duidelijk uit te leggen, ook refererend aan de andere 
bedrijven die ik inmiddels bijna zes jaar exploiteer, hoe we omgaan met drukte in de 
openbare ruimte, op een terras, ja en uiteindelijk ook de gevolgen die daarbij horen denk
ik, hè, een horecagelegenheid kent vele facetten en ook vele fases waarin drukte of 
overlast zou kunnen worden ervaren. Ja, wat we daaraan kunnen doen, kijk, we maken 
een begroting en op basis van die begroting zeg maar tekenen we een aantal stoelen en 
tafels in, doen we ook iets met openingstijden, hè, zoals al aangegeven door mevrouw 
Van Ansem. En dat is een inzet, hè, die proberen wij te doen conform de regelgeving 
zoals ik net ook al aangaf. En met de ervaring die we koppelen denk ik ook inmiddels 
ruimschoots bewezen te kunnen hebben dat we daar op een goede manier mee omgaan 
binnen de stad. Als u dat anders ziet, dan hoor ik dat ook graag. Maar dat is mijn 
antwoord. 

De voorzitter: De heer Portier heeft nog een hele korte vervolgvraag.
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De heer Portier: Nou, er is geen twijfel aan uw ervaringen met horeca in de stad, laat dat 
duidelijk zijn. Ja, ik heb nu nog niet een heel concreet antwoord gehoord, maar goed, ik 
heb een andere vraag. En dat is: u zegt inderdaad dat een heel groot terras of dat is een 
onderdeel van de plannen dat dat noodzakelijk is om ook voor de grotere 
filmhuisconstructie zeg maar voldoende publiek te krijgen. Ja, dan denk ik aan 
LantarenVenster in Rotterdam, wat een van de meest bekende filmhuizen natuurlijk in 
de regio is.

De voorzitter: Mijnheer Portier, wilt u tot uw vraag komen?

De heer Portier: Die heeft volgens mij maar een heel klein terras, er zit bijna niemand. 
Hoe nodig is het grote terras om het filmhuis mogelijk te maken?

De heer Van Buren: Ik denk dat we daarin even twee dingen door elkaar halen, of dat u 
twee dingen door elkaar haalt op dit moment. En dat is het feit dat het filmhuis niet 
betaald wordt van de omzet die gedraaid wordt op het terras. Daarom vragen wij ook de 
verzelfstandiging aan van de horeca, die moet zich zichzelf kunnen bedruipen en zoals ik
ook aangaf in het citaat, uit die plannen, die horeca moet in staat zijn om ook zelf een 
loop te kunnen creëren en dat kan in mijn optiek alleen maar wanneer dat terras ook een
bepaalde grootte heeft. Daarbij, LantarenVenster zit op de Kop van Zuid, er zitten nogal 
wat horecatrekkers omheen met veel grotere terrassen dan de aantallen die ik nu schets
en die hebben binnen bijna tweeduizend zitplaatsen. The Movies heeft er straks ter 
indicatie 360.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Eerst mevrouw Striebeck van VSP, die zit al …

Mevrouw Striebeck: Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Ansem en 
ook aan de heer Van Buren. Het gaat wat parkeren betreft om sector D. Kunt u de 
situatie schetsen qua parkeren op dit moment en wat u verwacht in de toekomst? En dat
is ook een vraag aan u.

De voorzitter: Mevrouw Van Ansem?

Mevrouw Van Ansem: Wat ik, ik heb geen auto maar wat ik van mijn buren hoor is dat 
het zeker op het einde van de avond, want in een woongebied is natuurlijk ‘s nachts de 
hoogste parkeerbezetting, dat het dan erg lastig is om een plek te vinden. We hebben 
dus ook het parkeerterrein aan de Schoolstraat, hoort er ook bij. Maar dan nog. En dat 
betekent dat, kijk, na tien uur is het gratis parkeren in de buurt. Als je een 
horecagelegenheid hebt, een populaire horecagelegenheid waar mensen tot twee uur 
terecht kunnen, dan kan je verwachten dat mensen in de buurt willen parkeren. Want 
waarom zouden ze in een parkeergarage gaan staan waar ze moeten betalen? Dus die 
druk wordt op het einde van de avond groter en als je als bewoner thuiskomt dan is er 
waarschijnlijk geen plek op dat moment. Dus dat is een punt, maar geluidshinder is een 
belangrijker punt voor ons.

De heer Van Buren: Ja, dan voor mij dezelfde vraag, hè, dus de huidige situatie, ja, die 
parkeerplekken zijn altijd bezet, dus er wordt gretig gebruik van gemaakt. Volgens mij 
geldt dat niet alleen voor de sector D maar voor alle sectoren in de binnenstad. Hoe ik 
dat in de toekomst voor me zie is toch iets anders denk ik dan mevrouw Van Ansem, 
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waarbij ik nu ook al ervaar met twee horecazaken in een autoluw gebied van de 
binnenstad, dat nog steeds het publiek ons heel goed weet te vinden, te voet. Via de 
stadsgarages blijkbaar denk ik die aan de randen van het centrum goed gebruikt worden
of met de fiets en daar hebben we straks alle gelegenheid toe met een prachtige stalling
die naast de voordeur ligt.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Ter Steeg: Nog een ding aanvullen? Mag dat?

De voorzitter: Nou, heel kort, eigenlijk niet, maar ik, ja, vooruit, heel kort. Ja, was ik al 
bang voor.

De heer Ter Steeg: Gewoon om even te wijzen op de bestaande situatie, want er is dus 
nu ook al veel publiek natuurlijk, die parkeren niet op straat in de buurt. Dat gaat 
allemaal naar de garage en tegenwoordig natuurlijk ook naar het parkeerterrein achter 
de Steegoversloot. En de arrangementen zijn zodanig dat als je gewoon om zes uur, 
zeven uur komt eten, ben je goedkoper uit als je van het parkeerarrangement in de 
Drievriendenhof gebruikmaakt dan wanneer je hem op straat zet tot tien uur en daarna 
gratis is. Dus ik denk dat die parkeerdruk echt niet een groot, niet een probleem, niet 
eens een groot, maar niet eens een probleem gaat opleveren.

De voorzitter: Oké, dank je wel. Ja, ik ga u even interrumperen, want het is, we hebben 
officieel nog maar een minuut terwijl, ja, ik zie dat er toch wat meer mensen nog wat 
vragen willen stellen. U hoeft niet meer, u wilt nog wel een vraag stellen. Ik denk dat we 
het nog even, misschien kunnen we het afmaken en anders wil ik voorstellen om nog 
een keer zo’n beeldvormende sessie te hebben, maar mogelijk is dat niet nodig. De heer 
De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel voorzitter. Een kleine opmerking even naar mevrouw Van 
Ansem, want ik meen gelezen te hebben dat het anderhalf keer zo groot was als het 
terras van de Post, u noemde het twee keer zo groot. Oké, nee, maar maakt niet uit.

De voorzitter: Kunt u als u wilt spreken, kunt u dan even het kno…

Mevrouw Van Ansem: Ik heb lopen tellen van de week.

De heer De Boer: Ah oké, misschien dan, dan is de brief wel weer achterhaald inmiddels. 
Mijnheer Van Buren, kijk, het gaat om geluid en het gaat om, nou ja, de tijden. Ik zit altijd
even te denken: als je, is er een mogelijkheid om tot een compromis te komen dat je de 
bewoners een stukje geruststelt maar dat je toch in je exploitatie voldoende 
mogelijkheden hebt om daar te kunnen draaien. Want dat heb ik nog namelijk niet 
gehoord, er is een wet, er is een grootte, maar er zit geen tussenmogelijkheid.

De heer Van Buren: Ja, klopt. Nee ja, goed punt. Ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn, 
de andere kant is ook dat we in de werkgroep bepaalde zaken hebben besproken met 
elkaar en daar ligt bijna een harde eis vanuit de bewoners dat bijvoorbeeld het terras om
tien uur ‘s avonds sluit. Dat vind ik nogal aan de vroege kant, aan de te vroege kant, dus
ja, zeg maar als dat de concessie is, dan vind ik dat, ja. Ja, wellicht, zou kunnen.
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De voorzitter: Oké, dank u wel. Mevrouw Van Ansem, jazeker.

Mevrouw Van Ansem: Ja, een afsluitende opmerking, want, kijk, het gaat nu vooral over 
de inhoud van het plan. Wat wij hier aan de orde willen stellen is de getrapte 
besluitvorming over het totale plan. Dus het feit dat de consequenties van het totaal niet
in beeld zijn, want we hebben ook gewoon met wet- en regelgeving te maken namelijk 
als het over geluid gaat. De consequenties zijn niet in beeld en de vergunning voor het 
gebouw is wel verleend. Dat is het probleem wat hier wat betreft voor ons speelt.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Zijn er de belangrijkste vragen gesteld? Want we … De 
heer Boersma nog een hele korte vraag.

De heer Boersma: Ja, een feitelijke vraag, want het werd me nog niet helemaal duidelijk. 
De omgevingsvergunning is verstrekt, heeft u daar ook nog bezwaren tegen gemaakt 
vanuit de buurt? Tegen die omgevingsvergunning? Nog niet.

Mevrouw Van Ansem: Hij is heel recent verstrekt dus wij zijn ons aan het beraden.

De heer Boersma: Oké, prima, nee dan weet ik genoeg.

De voorzitter: Ja dus zoals ik in het begin al aangaf: de procedure, die loopt nog. En het 
is ook wel zo dat het college al opmerkingen heeft geplaatst om uit te zoeken hoe het 
akoestische rapport voorziet in het geluid op de gevels. Nou ja en alle problemen die, de 
zorgen die net ook al genoemd zijn om dat goed in kaart te brengen zodat er een goede 
afweging gemaakt kan worden. Ja, ik wil hem hier bij deze vergadering afronden en wij 
hebben gehoord wat er allemaal, wat de mensen ervan vinden. U allen bedankt voor het 
komen. Allemaal … Dat heb ik net gezegd, er ligt een voorstel of tenminste er is een 
vergunning verleend, de inwoners kunnen daar nog een bezwaar tegen maken. De 
procedure loopt nog en zolang de procedure loopt kunnen we niet direct daar iets verder
mee doen. We hebben het allemaal gehoord, we zullen het met, of ik neem aan dat de 
raad het met argusogen volgt. Het college heeft hier een beslissingsbevoegdheid, die 
heeft die ook genomen en we zullen zeker ook denk ik, de commissie zal zeker alle 
beraadslagingen meenemen. En zo gaat het verder. Hartelijk dank, mensen op de 
tribune, hier aan tafel en zeker een grote dank aan de insprekers.

2. Garantstelling blaashal hockeyvereniging DMHC – Raadsvoorstel

Voorzitter: dhr. Van der Spoel
Raadsgriffier: mevr. Vermeulen
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. Boersma (CU/SGP)
Dhr. De Boer (Op Ons Eiland)
Dhr. In 't Veld (VSP)
Dhr. Maroof (DENK)
Dhr. Noldus (VVD)
Dhr. Roggekamp (Gewoon Dordt)
Mevr. Rutten-Alberts (PVV)
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Dhr. Stolk (VSP)
Dhr. Uysal (GroenLinks)
Dhr. Van Dam-Timmers (CDA)
Dhr. Venderbos-Lambinon (Partij voor de Dieren)
Mevr. Verbeek-Versluis (PvdA)
Dhr. Wringer (Beter Voor Dordt)
Dhr. Koole (ambtelijke organisatie)
Mevr. Verkerk (ambtelijke organisatie)
Mevr. Spriensma (ambtelijke organisatie)

Dhr. Spijkers (inspreker)
Dhr. Van de Giessen (inspreker)
Mevr. Heijmans (inspreker)
Dhr. Kroonen (inspreker)
Dhr. Groenenberg (inspreker)

Portefeuillehouders: wethouder M. Merx

De voorzitter: Een goede avond. Onze excuses aan de gasten dat we iets later beginnen,
want ze waren erg fanatiek bij de vorige vergadering, maar fijn dat jullie er zijn allemaal. 
Wij hebben vandaag een rondetafelgesprek en dat duurt tot negen uur en we hebben 
een aardige hoeveelheid insprekers vanavond. Daarom is mij de opdracht meegegeven 
om het goed en strak te houden en daar ga ik ook mijn best voor doen. Voordat we 
beginnen wil ik heel even de namen opnoemen van de aanwezige commissieleden voor 
het verslag. En dan begin ik aan mijn linkerzijde, de heer Uysal van GroenLinks, de heer 
Noldus van de VVD, de heer De Boer, die komt straks binnen voor namens Op Ons 
Eiland, de heer Maroof van DENK, de heer Boersma van ChristenUnie SGP, de heer 
Roggekamp van Gewoon Dordt. Sla ik de gasten heel eventjes over en die zal ik zo 
introduceren. Dan zie ik daar de heer In ’t Veld van VSP en van Beter Voor Dordt de heer 
Wringer, mevrouw Rutten-Alberts van de PVV en de heer Stolk van VSP en, even kijken, 
Venderbos-Lambinon van Partij voor de Dieren. De heer Van Dam-Timmers van het CDA, 
mevrouw Verbeek-Versluis PvdA en wethouder Merx namens het college. Goed dat jullie 
er allemaal zijn. We gaan het vanavond als volgt doen: de heer Merx … Sla ik u gewoon 
helemaal over, sorry mevrouw Vermeulen namens de griffie. Zijn de zenuwen, hè. En we 
gaan het vanavond als volgt doen: de heer Merx zal namens het college even kort een 
introductie geven, dan gaan we daarna over naar hockeyvereniging DMHC met de heer 
Spijkers en de heer Giessen. Van de Giessen, sorry. Daarna Stichting Deltahal, Mark 
Kroonen en Ronald Groenenberg. En vervolgens Stichting Reeweghal met mevrouw 
Heijmans en daarna Stichting Oranje Wit Hallen, Bert Seevick. Die is er nog niet, maar 
dan zal hij straks aanschuiven. En zo niet dan gaan we over naar de commissieleden die 
vragen kunnen stellen. En dan geef ik nu het woord aan de heer Merx.

De heer Merx: Ja dank u wel voorzitter. Ook fijn dat we vanavond over dit onderwerp 
kunnen spreken en een rondetafel, voor mij is het in ieder geval nieuw, dus ik ben erg 
benieuwd. Ik zal proberen het kort te houden. In de eerste plaats, ja, kunnen wij als 
Dordrecht erg verheugd zijn met onze verenigingshallen. We zijn een van de zeven 
gemeenten in Nederland die het op deze manier georganiseerd hebben, de rest van 

11



Nederland heeft alle verenigingshallen zijn gewoon eigendom en de exploitatie beheer 
en onderhoud ligt dan bij de gemeente. Nou, dat kost niet, dat kost meer en niet zo’n 
beetje meer ook. En wij zijn erg blij dat wij niet alleen om de kostenoverweging maar 
gewoon een aantal hele fanatieke vrijwilligers hebben bereid gevonden die deze hallen 
willen draaien. En met alle risico’s en ook de exploitatie van dien, want het is geen 
makkelijk bezit, om het zo maar te zeggen. Dus dat in de eerste plaats wil ik in ieder 
geval hier op tafel hebben gelegd. U heeft ook vorige week de begroting goedgekeurd en
een van de problemen waar de verenigingshallen tegenaan gaan en dan ga ik snel door 
naar het onderwerp is dat er gewoon ook te weinig budget was. Nou, dat hebben we 
vorige week opgehoogd en we hopen in ieder geval dat daarmee voor wat betreft het 
beheer en onderhoud weer verder kunnen. Tegelijkertijd ligt er al een hele tijd een 
verzoek van DMHC om een blaashal. En een blaashal hebben wij getypeerd als zijnde 
een sporthal. Ook al staat hij er maar tijdelijk, hij staat er misschien maar tien weken, het
is en het blijft in onze ogen een sporthal. In dit geval heeft DMHC die daar behoefte aan 
heeft omdat ze enerzijds het aantal trainingsuren willen uitbreiden, dus een team gaat 
niet één uur trainen in de week maar anderhalf uur trainen in de week. En anderzijds 
verwachten zij ook een groei van het aantal leden. En dat kan helaas niet 
geaccommodeerd worden in die tien winterweken, om het zo maar te noemen, door de 
verenigingshallen, want dat is nou precies de drukste periode van het jaar. Dus ja, het is,
nou ja, toen zijn ze naar de gemeente gekomen: nou, we hebben een hele hoop geld bij 
elkaar gesprokkeld maar we hebben nog een garantstelling nodig. We hebben een lening
en voor de helft van de lening willen we graag dat de gemeente garant gaat staan. Nou, 
daar hebben we een al eerder op de avond gememoreerd nota leningen en 
garantstellingen voor en daar staan een paar regels in en die bijten in dit geval. Die 
bijten omdat enerzijds de behoefte door DMHC naar onze overtuiging is aangetoond dat 
zij meer ruimte nodig hebben. Anderzijds staat ook in die regeling dat het niet mag, ja, 
kannibaliseren noem ik het dan maar eventjes, op de bestaande verenigingshallen. En 
dat doet het dus wel. En dan zit je in een dilemma en dat dilemma is gewoon heel 
simpel: houden wij vast aan het tweede regeltje van de nota, namelijk dat het niet mag 
kannibaliseren. Nou, dat doet het dus wel en dus zeggen wij: nou, wij gaan geen garant 
staan. Of zeggen we: nou ja, wij willen eigenlijk hele krachtige mooie sportvereniging en 
DMHC is daar eentje van en die willen wij eigenlijk ook niet belemmeren in hun groei. En 
dan, dat zou betekenen dus dat we in strijd met de nota een voorstel aan u voorleggen 
en dat hebben we ook gedaan om, nou ja, ze wel die garantstelling te geven. We hebben
ook bij de sportraad uiteraard advies gevraagd en die hebben gezegd: nou ja, op zich 
positief, maar u trekt een gat bij de verenigingshallen en u zou dat gedurende een groot 
aantal jaren moeten dichten. Nou, we hebben gezegd dat, daar hebben we rekenschap 
van alleen in de komend aantal jaren, we doen het in ieder geval voor de komende vier 
jaar gaan we dat gat wat we trekken gaan wij financieel dichten. Maar, hebben we erbij 
gezegd en dat hebben we ook op ons genomen en dat doen we ook samen met de 
verenigingshallen, we gaan tegelijkertijd wel op zoek naar een andere invulling van die 
uren. En dat, wij hebben de overtuiging dat dat in die vier jaar wel moet lukken. Er 
komen zo nu en dan ook wat gelegenheden voorbij, CIOS wat erin staat, dat is helaas 
weer van de baan. Want die krijgen, nou ja, die vinden het geld wat ze moeten 
investeren vinden ze te groot. Maar goed, er komen zo nu en dan kansen voorbij en die 
hopen we dan te pakken, die komen bij ons terecht of die komen bij de verenigingshallen
terecht en dan kijken we of we dat gat kunnen vullen. Dat is het dilemma. Eén minuut 
nog? Dat gaat lukken. Dat is het dilemma wat wij ook opgeschreven hebben in het 
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voorstel en wij hebben gezegd: wij willen deze vereniging niet belemmeren in de groei 
en tegelijkertijd willen wij ook niet de verenigingshallen laten zakken en we gaan ze ook 
die vier jaar proberen te ondersteunen. Maar het is in strijd met uw eigen regels, dus 
daar mag u over beslissen.

De voorzitter: Dank u wel voor deze heldere uiteenzetting. Normaal gesproken zou de 
voorzitter het doen, maar ik ben blij dat u dat heeft gedaan, want ik was hem even 
vergeten. En ik was nog iets anders vergeten, vanuit de ambtelijke organisatie hebben 
we ook nog de heer Sjors Koole en Angela Verkerk, die zitten samen met Rolinka 
Spriensma en we hebben ook nog de vertegenwoordiging vanuit de sportraad, de heer 
Rob Weede en Peter Bouman op de publieke tribune zitten. Dus mochten zij nodig zijn 
dan kunnen zij ook nog invliegen. En dan wil ik nu graag het woord geven aan 
hockeyvereniging DMHC, aan de heer Spijkers of Van de Giessen.

De heer Spijkers: Ja. Goed, dank u wel voor de uitnodiging en dat we deze, dit onderwerp
nader kunnen toelichten. Ik ben samen met, zoals al eerder ‘…’, met Bart van de 
Giessen, medebestuurslid. Zelf ben ik voorzitter van DMHC sinds november 2019. We 
hebben het gewoon puur echt over DMHC, er is ook inmiddels al een beleidsplan 
opgesteld. Daar zitten natuurlijk alle aspecten van hoe je een vereniging draaiende 
houdt en ook bepaalde grote stukken dus naar voren kunt brengen. Als het gaat over de 
velden, we hebben inmiddels met eigen middelen hebben we een stuk van de 
accommodatie opgeknapt, wat een positief effect heeft. Blaashal hoort daar ook bij en 
tot slot zal er dan ook nog gehad over de renovatie van de rest van de accommodatie 
clubhuis. Maar vandaag puur even over de blaashal, dus een aantal dingen zijn al 
aangehaald, maar als we kijken naar de, waarvoor het belangrijk is, is voor de groei, dus 
voor het aantal leden door aantrekkelijk hockey te bieden. En als je kijkt naar de plannen
in Dordrecht qua inwoners, huizen die gebouwd moeten worden, aantal huishoudens en 
daar is ook een onafhankelijk onderzoek van de KNHB dat dat ondersteunt, is dat er 
voldoende potentie is bij voor DMHC om dus te groeien en het geluk is ook als je kijkt 
naar het eiland van Dordrecht is dat wij dus geen concurrentie hebben wat dat aangaat. 
Dus in Dordrecht zijn wij de enige hockeyvereniging. Dus als mensen hockey behoefte 
hebben, om de sport te gaan beoefenen, dan kunnen ze bij ons aankloppen. Dus het 
eerste aspect is de groei, tweede is de beschikbare tijd. De, hoe het nu is en waar de 
huidige situatie ten opzichte van de toekomstige situatie of de gewenste situatie, is dat 
we van één uur naar anderhalf uur dus gaan, dat betekent gewoon een stijging van 
vijftig procent op het gebied van het faciliteren van trainingen. En daar kom ik zo nog 
even op terug wat dat dan inhoudt. Geeft ons ook, als je het hebt over beschikbare tijd, 
de mogelijkheid om langer en beter voor te bereiden op het zaalhockeycompetitie, hè, 
die competitie begint in de maand december, loopt tot en met februari. Maar zoals ook in
onze omgeving heb je waar we als je nu al uitwedstrijden speelt dan en je gaat als ouder 
meekijken, dan zie je al bij verschillende verenigingen dat die hal al overeind staat om 
dan ook alvast te beginnen met de trainingen om goed voorbereid te zijn op de 
zaalhockeycompetitie, want die is er ook, er is een veldcompetitie maar ook een 
zaalhockeycompetitie. Dan over, dus naast groei, beschikbare tijd, kwaliteit van het 
hockeyen. De zaalhockey ten opzichten van veldhockey als je kijkt naar de grootte van 
het veld en dan hoe een zaalhockeyveld is, dat is een stukje kleiner. Wat betekent dat 
dat de handelingssnelheid gewoon omhoog moet om het spelletje goed te spelen. De bal
mag niet hoog gespeeld worden, met normaal hockey zie je de bal nog wel eens door de 
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lucht vliegen. Alles gaat sneller, iedereen moet scherper zijn en fouten leidt ook heel snel
tot bijvoorbeeld tegendoelpunten, dus in die zin wordt dat moment dat je een goed 
zaalhockeyseizoen doorloopt geeft dat ook weer een positief effect op daarna als je in 
maart weer naar buiten gaat. Dan hebben ze dat, die snelheid hebben ze in ieder geval 
geleerd. Verder op tactisch gebied vraagt het ook veel meer afspraken over bepaalde 
spelstructuren die er je erop nahoudt. En het wisselen daarvan maar ook het scherper 
zetten van kinderen en sneller omschakelen helpt ook weer niet alleen om het spel dus 
beter te beoefenen maar ook dat weer naar de toekomst toe voor het veld verhaal. Nou, 
verder over als je het over de jongste jeugd dus eigenlijk hebt, dus de kleinere spelers, 
van de week al koelt het toch wel aardig snel af, is het te koud voor kleine kinderen om 
dus buiten te gaan staan in de kou als die constant bezig zijn. Dus heb je ook een 
grotere kans dat we dus de trainingen dus eerder moeten afzeggen, terwijl we als we 
dus de hele winter door kunnen trainen dat dus ook weer de voordelen biedt. Dus dat 
wat betreft groei, beschikbare tijd en de kwaliteit van het hockeyen. Dan zijn er uiteraard
ook nog andere argumenten. Eerste is het logistiek van de trainers. Op dit moment gaan 
ze van de ene hal naar de ander en, nou ja, dat is niet alleen logistiek lastig maar 
betekent ook dat er weer een stukje tijd verloren gaat, want als de ene training om zes 
uur stopt dan weten we ook dat de andere training in de andere hal niet om zes uur 
begint. Dat is gewoon en ook de training is weer eerder afgelopen, want dan moet de 
trainer weer door naar een volgende. Verder ook voor de ouders en kinderen zelf naar de
toekomst toe met de hal als die er komt dus één locatie, dat is gewoon bij DMHC zelf. 
Dus we fietsen of rijden allemaal naar hetzelfde adres. Netto trainingstijd gaat omhoog 
om de spel in de hal op dit moment dus klaar te leggen voor hockey moeten er balken 
geplaatst worden. Die balken, die liggen daar niet, dus die staan op karren, dus die 
karren moeten eerst het veld opgereden worden en dan moeten met z’n allen moeten 
we dat veld uit gaan leggen. En aan het einde van de avond moeten die karren ook weer
opgeruimd worden dus dan moeten alle balken weer opgeruimd worden en weer op zijn 
plaats terechtkomen op de karren. Verder, door de veranderingen en de tijden, die 
verschillen dus van de buitentrainingen, lopen we ook tegen het probleem aan dat de 
trainingstijden niet altijd nu op dit moment en de toekomst aansluiten op de 
schooltijden. Dus daar voorkom je ook met een blaashal mee. Er is geen jaarlijks, nou ja 
tussen aanhalingstekens, gevecht over beschikbare uren in de hallen. Planning is minder
intensief. Een ander heel belangrijk aspect is dat alle thuiswedstrijden ook echt bij DMHC
thuis worden gespeeld. Op dit moment als we een thuiswedstrijd hebben dan kan hij in 
Rotterdam worden gespeeld, in een hal in Alblasserdam of waar dan ook. Dus dat geeft 
niet echt een ik speel thuisgevoel. Verder om de verbinding tussen de leden toch te 
houden, wat op dit moment de situatie is dat aan het einde van de, nou ja, de 
veldcompetitie, dus dadelijk is dat 3 december laatste wedstrijd, de volgende keer dat je 
elkaar eigenlijk weer op grotere schaal ziet is pas eigenlijk na de voorjaarsvakantie. Dus 
je ziet elkaar een aantal maanden niet, wat in onze optiek de binding met tussen de 
leden en met de club niet ten goede komt, dus. En, nou ja, als men er is, alle leden, 
betekent ook dat de barinkomsten dus hoger zijn, want in plaats van dat je dus ergens 
anders je koppie koffie of je gevulde koek of je watertje bestelt is dat bij DMHC, hè dus. 
En we hebben ook een enquête gehouden bij onder de leden en daar kwam toch ook wel 
uit dat, hè, als het betreft over het zaalhockeyen, dat, daar is het of, hè, de techniek 
onder het hockeyen, dat dat eigenlijk onder de maat is, dat de leden dus eigenlijk toch 
wel zien dat ze daar graag wat verandering in aan zou brengen. Al door de wethouder 
gesteld, het is eigen aanschaf. We vragen om een garantstelling, we besluiten de 
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businesscase dus wij willen heel graag, ja, hiermee doorgaan eigenlijk. De 
voorbereidingen zijn al gedaan als je het hebt over metingen verrichten en zo, dus wat 
dat aangaat, ja, DMHC staat in de steigers om het project op te pakken voor volgend 
seizoen.

De voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Kroonen van
Stichting Deltahal. Oh mijn excuus, mevrouw Heijmans, gaat uw gang.

Mevrouw Heijmans: Ik had het nog zo gevraagd aan ‘…’. Ja, ik ben Joke Heijmans, ik ben 
voorzitter van de stichting die de atletiekhal beheert die aan de Noordendijk staat, de 
Fortiushal. Ik ben er sinds 2008 meen ik voorzitter van. En ik voer het woord namens de 
andere stichtingen en zij zullen mij nog aanvullen als ik dingen vergeet of verkeerd zeg, 
dat hebben we afgesproken om het zo kort mogelijk te houden. Wij begrijpen allemaal de
wens van DMHC heel goed om een eigen locatie te hebben. Want iedere verenigingshal 
heeft ook een eigen vereniging die in zijn eigen hal speelt. En ja, wij weten hoe fijn dat is 
om in je eigen hal te kunnen spelen. Dus daar wil ik helemaal niets aan afdoen, wij 
begrijpen die wens. Maar het is natuurlijk wel zo dat de afgelopen seizoenen DMHC in 
verschillende andere hallen ruimte gehuurd heeft en de inkomsten daarvan, die gaan wij
natuurlijk missen. En dat betekent voor Deetos 14.000 euro vergeleken bij twee jaar 
geleden voor corona. Voor Oranje Wit zevenduizend euro en voor Fortius ook 
zevenduizend euro. Nou, ik zou zeggen en daar hebt u gelijk heeft: dan laat je toch een 
andere huurder in die periode erin zitten? Dat is ook de bedoeling. En als dat lukt dan 
hoort u mij nergens over. Maar er is natuurlijk een risico dat het niet lukt, op het moment
lopen de, zijn alle huurders heel erg voorzichtig met het huren van ruimtes in hallen. 
Gewoon omdat ze verwachten en dat is niet onterecht moet ik u zeggen, dat de prijzen 
namelijk zullen stijgen vanwege de oplopende energiekosten. En ja, de huurders zijn 
gewoon heel terughoudend en wij zijn gewoon bang dat we de hallen niet voldoende 
gevuld krijgen om uit de kosten te komen. Dat is het eerste, dus de inkomsten die we 
hadden, die verdwijnen, maar daarnaast willen we er ook voor waken en dat is een 
oproep aan de politiek om dat ook nog in het, niet aan het voorstel toe te voegen maar 
in de onderhandelingen mee te nemen, dat het niet de bedoeling kan zijn dat DMHC ook 
aan externe huurders gaat verhuren op de momenten dat de blaashal leegstaat, want 
dan zou er sprake zijn van een dubbele leegloop, hè. Dus wat er nu is verliezen we en 
dan zouden we ook nog potentiële huurders missen. Dus dat zouden we graag zien 
opgenomen in het contract, als dat kan. En eigenlijk zijn dat de belangrijkste zaken die ik
wilde voorleggen. Mark.

De heer Kroonen: Joke noemt … Sorry, Mark Kroonen, voorzitter Deltahal. Joke noemt de 
hallen Deetos, Oranje Wit en Fortius omdat die de huurders als huurder hebben DMHC. 
Maar indirect raakt het ook de overige twee stichtingen, De Dijk en de Deltahal, omdat 
ja, op het moment dat er ruimte ontstaat in andere hallen, dan zullen wij dat ook merken
dat huurders misschien gaan verplaatsen die normaalgesproken bij ons huren en ergens 
anders gaan huren. Dat was mijn aanvulling, dank u wel.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Groenenberg: Een kleine aanvulling, Ronald Groenenberg, secretaris van de 
Stichting Deltahal. DMHC is ook bij ons wezen kijken in de Deltahal om te kunnen 
trainen, maar soms blijkt niet dat alle hallen de juiste ruimte hebben, bijvoorbeeld voor 
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die balkenkarren, dus ik denk dat dat aspect ook meegenomen moet worden: of er 
genoeg ruimte is, of er genoeg spelmaterialen zijn, hockeymaterialen enzovoort. Bij ons 
was het dus blijkbaar niet het geval, dus ja, ook niet geschikt eigenlijk.

De voorzitter: Dan wil ik u allen bedanken voor de duidelijke uiteenzetting hoe u erin 
staat. Dan wil ik nu de ruimte geven aan de commissieleden om vragen te stellen, maar 
voordat ik dat doe is het wel erg belangrijk om nog even te benadrukken dat we het hier 
vanavond tijdens het rondetafelgesprek hebben over, even kijken, moet ik het wel goed 
zeggen, hè, over de aanvraag van de hockeyvereniging als de voorziene consequenties 
op de verenigingshal in Dordrecht. Dus we gaan het niet hier over het hele 
verenigingshallenplan hebben, maar vooral over waar we dit vanavond nu, ja, hebben 
gehoord van alle betrokkenen. En wie mag ik daarover als eerste het woord geven? De 
heer De Boer, gaat uw gang.

De heer De Boer: Dank u wel voorzitter. Dank insprekers voor het betoog. Ik was even 
benieuwd, er is wat huurinkomstenderving voor een aantal verenigingen. Is het zo dat er 
een huurovereenkomst is voor dit jaar of eventueel ook nog meerdere jaren, of gaat het 
alleen om dit jaar? Even benieuwd, want dan kun je misschien daarna voor het 
aankomende jaar aan de slag gaan om volgend jaar wel weer huurders te hebben. Maar 
is nu een korte termijn.

Mevrouw Heijmans: Dat klopt, dat was alleen voor dit jaar nog. Volgens mij tot februari 
als ik het goed heb. En per seizoen wordt er verhuurd en er zijn maar een aantal 
huurders die voor meerdere jaren huren en dat was niet DMHC in ieder geval.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Noldus.

De heer Noldus: Ja voorzitter dank. En dank ook voor de duidelijke boodschap van de 
insprekers. Ik heb twee vragen voor de heer Spijkers. U geeft aan dat er verschillende 
redenen zijn om zo’n hal te willen realiseren, zo’n blaashal. Kunt u ook iets zeggen over 
wat het doet met de activiteiten en de deelname van leden, vooral jeugdleden denk ik 
dan aan, voor het binnen- versus het buitenseizoen. Is het standaard dat alle leden die 
buiten hockeyen ook actief deelnemen aan het binnen seizoen, of zit daar een doelgroep
in die misschien afhaakt om verschillende redenen die u heeft beschreven? En de 
tweede vraag is eigenlijk, nou, die vraag hoor ik net ook eigenlijk gesteld, maar zijn er 
plannen in de businesscase die u, stel dat hij sluitend is, voor onderverhuur richting 
anderen. Is dat onderdeel van uw businesscase, of kunt u daar wat over zeggen?

De heer Spijkers: Op uw eerste vraag, het betreft dus hoofdzakelijk jeugd en jongste 
jeugd, dus dat is vanaf de kleinste kinderen die beginnen tot en met achttien jaar, dus de
A jeugd eigenlijk. Er zijn ook een aantal seniorenteams die dus meedoen in de 
zaalcompetitie. Maar niet alle seniorenteams doen mee en zelfs ook dat gezien de 
grootte van bepaalde teams, dat we ze ook nog eens een keer opsplitsen, want 
zaalhockey speel je met veel minder spelers dan met veldhockey, dus om het maximale 
aantal uren te spelen wordt het team dus ook opgesplitst, dus dat heet dan zogenaamd 
een eerste team en een twaalfde team. Dus dat is dan eigenlijk hoe het opgedeeld 
wordt. Op uw andere vraag: onderverhuur, nou, voor de zaterdag en de zondag dat 
betekent dat er dus door de KNHB die organiseert dus een zaalhockeycompetitie en die 
is verantwoordelijk voor de indeling. En wij als verhuurder, dus DMHC, hebben dus dan 
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inkomsten van de KNHB. Dus dat als u het heeft over onderverhuur, als dat daaronder 
valt, dan is dat antwoord op ja. En verder is er ook nog iets dat wij op dit moment op het 
terrein dus gymnastiek dus van scholen worden dus buiten gedaan, dus nou ja, het zou 
zo kunnen zijn, maar daar zijn we nog niet mee bezig geweest, dat we dus voor de 
scholen die dan graag bij DMHC sporten, dat we dan overdag ook die hal ter beschikking 
stellen om daar wat dan mee te doen. Maar dat is nog niet besloten.

De voorzitter: Dit waren vrag… Dan ga ik naar de heer Van Dam-Timmers en daarna 
naar de heer Roggekamp.

De heer Van Dam-Timmers: Ja dank voorzitter, dank ook voor alle insprekers, alle 
verschillende verenigingen en verenigingshallen. Ik heb een paar vragen. DMHC ligt 
natuurlijk vlakbij sporthal De Dijk, daar hoor ik eigenlijk relatief weinig over terug en ik 
heb ook gelezen in onder andere de evaluatie van het verenigingshallenplan uit 2019 dat
er daar ook eventuele mogelijkheden waren om meer ruimte te maken ook voor DMHC, 
zodat je twee hockeyvelden naast elkaar had. Mijn vraag was: is dat hier in de 
overweging bij DMHC ook meegenomen? Dat is één. En het tweede is en dat is meer 
richting ook de verenigingshallenvertegenwoordigers, jullie staan niet zo positief ten 
opzichte van deze uitbreiding vanwege de gederfde inkomsten die daar langjarig 
eigenlijk mee gepaard gaan. Wat zou voor jullie een adequate oplossing daar dan voor 
zijn? Hoe zien jullie dat voor je? Wat is jullie opvatting?

De heer Van de Giessen: Ja voor de dekking van de hallen, dus in plaats van in De Dijk 
een veld of twee velden, uiteraard hebben we altijd ieder jaar dat we kijken naar de 
invulling van de hallen, welke hallen we kunnen gebruiken en het is voor ons niet 
mogelijk om honderd procent dekking te zoeken in een vaste hal. En dat is ook een 
belangrijke grondslag zeg maar voor het plan om zelf een blaashal te ontwikkelen.

Mevrouw Heijmans: En wat andere hallen betreft, we zouden er erg mee geholpen zijn 
als alle aanvragen die bij de gemeente binnenkomen, als die doorgestuurd worden naar 
de hallen, de verenigingshallen. En dat die dus niet naar de eigen accommodaties van de
gemeente bijvoorbeeld gestuurd worden, maar naar de hallen waar ze thuishoren, 
namelijk de verenigingshallen. Dat gebeurt niet altijd namelijk.

De heer …: Voldoende voor u? Of …

De voorzitter: Nee, er komt nog een vraag zie ik.

De heer Van Dam-Timmers: Dank voorzitter, dat is niet helemaal natuurlijk een antwoord
op mijn vraag, dat gaat meer over het proces wat nu gevolgd wordt natuurlijk en dat 
jullie dat graag anders zouden willen zien. Maar ik bedoel: stel hier in de gemeenteraad 
gaan we uiteindelijk hier een besluit over nemen. Stel we verlenen de garantstelling wel 
en er komt dus een blaashal, dan heeft dat consequenties voor de verenigingshallen en 
dan vraag ik me af: wat is voor jullie, hè, in die situatie, ja, jullie opvatting over hoe je 
daarin gecompenseerd wil worden, of hoe kijken jullie daarnaar?

Mevrouw Heijmans: Ja, dat we in ieder geval gecompenseerd worden voor de uren die we
gehad hebben in ieder geval in het verleden. Dat we daarvoor financieel gecompenseerd
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worden, dat als eerste. En ten tweede, ja, dat we, nogmaals, dat we toch hulp krijgen bij 
het vullen van de uren in de hal.

De voorzitter: Dank u. Ik zie dat u tevreden bent met het antwoord. Ja, dan ga ik naar de 
heer Roggekamp. Gaat uw gang.

De heer Roggekamp: Ja dank u wel voorzitter. Als je naar een blaashal kijkt dan heb je 
continu energie nodig om zo’n ding omhoog te houden, omdat er wind ingeblazen wordt 
is er ook verwarming nodig. We hebben ook heel veel verenigingen die juist op dit 
moment een heel groot probleem hebben met energie. Dit plan is al wat ouder, eerder 
bedacht. Hoeverre heeft de energieverandering, de kosten van de energie, invloed op 
het kunnen exploiteren van de hal? Want ja, we gaan nu wel garant staan voor iets 
waarvan de, ja, de input zeg maar veranderd is in de tussentijd.

De heer Van de Giessen: Ja, dat is hele goede en actuele vraag. Uiteraard hebben wij in 
de businesscase hebben wij een voorziening getroffen voor de energielasten in de 
begroting. Het mooie wil dat de hal voorzien is om te worden verwarmd, in ieder geval er
zitten ventilatoren, worden ventilatoren aangestuurd door stroom om de hal op te 
blazen. En in de winter is het noodzakelijk om de hal te verwarmen tot een niveau zodat 
er geen condensvorming ontstaat in die hal, zodat de vloer niet glad wordt en dat is 
ongeveer dertien, veertien graden en die verwarming vindt plaats door propaan. Het 
mooie is van propaan is, is dat het gekoppeld is aan de olieprijs en dat het op dit 
moment een derde is van de aardgasprijs, dus dat stelt ons in staat om die begroting in 
ieder geval te handhaven. Uiteraard hebben wij ook toch wel wat referentiewerk gedaan 
door andere verenigingen te bellen en te spreken ook over hun eigen ervaringen in het 
afgelopen al durende seizoen, als ook de leverancier met de ervaringen. En zij hebben 
eigenlijk gewoon gestaafd dat de begrotingen die ze hebben gehad in het afgelopen jaar 
niet zijn overschreden. Dus dat sterkt ons zeg maar in onze begroting.

De voorzitter: Dan zie ik de heer Boersma en dan gaan we daarna de heer Uysal.

De heer Boersma: Ja voorzitter dank u. Even nog een vraag over de ruimte die vrijkomt 
en het voorstel geeft dan aan van dat we gaan voor vier jaar gaan we daar gelden voor 
reserveren, zeg maar, in de verwachting dat we binnen die vier jaar het lukt om die 
ruimte op te vullen. Ik hoor vanuit de andere sporthallen ook wat zorg of dat gaat lukken 
in verband met, nou ja, de energiekosten, niet altijd wordt alles doorverwezen, maar hoe
realistisch is het om ervan uit te gaan dat in die vier jaar tijd dat die uren, nou, gevuld 
kunnen worden? Of is het realistisch om te veronderstellen dat we na die vier jaar 
misschien alsnog een tegemoetkoming zullen moeten blijven geven?

Mevrouw Heijmans: Heel eerlijk gezegd ben ik bang dat het laatste werkelijkheid zal 
worden. Als ik kijk naar de huurders die op dit moment bijvoorbeeld in de Fortiushal zijn, 
die zie je allemaal teruggaan van een heel winterseizoen naar een paar maanden, nog 
iets minder, nog iets minder, minder uren per week. En ja, dat zie je bij allemaal en dat 
zie je ook in de andere hallen terug. En als je kijkt, ik wil het niet alleen over de 
Fortiushal hebben maar over allemaal, we zijn met z’n allen, met vijf hallen zijn we 
beschikbaar voor alle huurders in Dordrecht. Ik zie er niet heel gauw huurders bijkomen, 
verenigingen bijkomen. Ik zie eerder dat het aantal uren en het aantal verenigingen dat 
naar ons toekomt en scholen, dat dat krimpt. Een klein voorbeeldje bijvoorbeeld: 
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Yuverta, het oude Wellantcollege, heeft onlangs een eigen hal gebouwd, geheel buiten 
de gemeente om want ze zijn niet gemeentelijk, die zaten heel veel uren bij ons in de 
sporthal, ja, die hebben nu een eigen accommodatie, die komen niet meer. Dus als 
iemand zelf in staat is om te voorzien in zijn eigen accommodatie, ja, dan gaat dat ten 
koste van onze hallen, van de huur. En wij zijn van die huurders afhankelijk en dat zijn 
natuurlijk allereerst onze eigen verenigingen die huren natuurlijk de hal, maar dat is bij 
geen van de hallen voldoende, dus er moet altijd moeten er externe huurders bij. En als 
het steeds minder wordt dan betekent dat dat de inkomsten steeds minder worden en 
dat uiteindelijk, ja, faillissement dreigt.

De voorzitter: De heer Uysal, gaat uw gang. Oh.

De heer Kroonen: Als aanvulling hierop: wij hebben heel lang, een aantal jaren hebben 
we de ‘…’ gehad, die huurde bij ons op de maandagavond. Die deden ook wat voor de 
baromzet na de wedstrijden, derde helft. Die zijn verdwenen. Die zijn gestopt en die zijn 
we ook kwijt. Dat is even een goed voorbeeld van een recent voorbeeld.

De voorzitter: De heer Uysal, gaat uw gang.

De heer Uysal: Ja, dank voorzitter en ook namens mij dank voor de insprekers, voor de 
toelichting. Nou, er zijn een aantal redenen genoemd, een aantal voordelen voor de 
realisatie van een nieuwe blaashal, waarom dat goed is. Maar ik weet niet of u ook 
kennis heeft genomen van het advies van de sportraad en daarin komt ook terug dat het
eigenlijk de bedoeling was oorspronkelijk dat we dit zouden meenemen in de actualisatie
van het sportbeleid en daaronder valt dus ook het nieuwe verenigingshallenplan en ook 
het programma sportparken waar het eigenlijk allemaal betrekking op heeft. Ik zit nu een
beetje ook met de vraag: ik zou heel graag ook dit alles in een breder kader willen 
beoordelen en willen zien. Wat voor consequenties heeft het voor DMHC als we nu niet 
akkoord gaan met de garantstelling en met de plannen?

De heer …: De wens is eigenlijk al wat langer ligt hij bij DMHC, dus elk jaar dat je hem 
eigenlijk niet hebt staan loop je weer een jaar seizoen achter. Dus ja, wij, als het niet 
doorgaat en u stelt: goed in het grotere plan, nou ja goed, daar gaan we dan in principe 
niet over uiteraard als DMHC. Maar ja, dan zijn we toch eigenlijk weer een beetje terug 
bij de argumenten waarom wij dit heel belangrijk vinden. Is dat het, ja, de voorwaartse 
dus de groei dus eigenlijk gewoon blokkeert en de kwaliteit van het hockeyen. En ja, dat,
misschien voert dat te ver maar je ziet op enige manier al een beetje terugkomen bij 
wijze van spreken in het, je weet gewoon: als je minder traint dat je dan qua hockeyen 
minder presteert. Dat is gewoon, ja, eigenlijk een feit. Dus wij willen graag doorgaan 
voor wat betreft de groei en de kwaliteit. En door de hal neer te zetten kunnen we het 
ook realiseren door die beschikbare tijd die gewoon komt, met een vijftig procent stijging
van de trainingstijd voor de spelers.

De voorzitter: Voldoende voor u? Dan de heer Stolk, gaat uw gang.

De heer Stolk: Ja, mijn vraag is eigenlijk al beantwoord, maar het gaat eigenlijk over dat 
de sportclubs of de hallen eigenlijk, de vijf hallen dus als dit doorgaat en de inkomsten 
zijn veel minder, kunnen we dan verwachten dat eigenlijk de deuren gaan sluiten?
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Mevrouw Heijmans: Ik wou dat ik zo’n glazen bol had, dat ik dat kon zien. Dan kon ik 
daarop voorsorteren. Nee …

De heer Stolk: Nou, dan wil ik het anders zeggen: hoelang …

Mevrouw Heijmans: Zo erg is het niet, zo erg is het nog niet, maar als je alles bij elkaar 
neemt dus en een blaashal maar we misgunnen DMHC zeker geen blaashal hoor, want ik
zei al: het is hartstikke fijn om een eigen hal te hebben, maar je krijgt natuurlijk vrij veel 
kostenstijgingen door de energieprijzen waardoor alles duurder wordt. En ja, ik zei ook 
al: we zien het al terug in de huurders die steeds minder gaan huren. Als dat erger 
wordt, nou, dan kan ik u verklappen, dan gaan zeker enkele hallen omvallen. Wordt het 
weer gekeerd en mogen we dadelijk blij zijn dat daar toch in Oekraïne dat de oorlog 
stopt en dat het met het gras en allemaal en zonnepanelen en dat het allemaal in orde 
komt, nou, dan kunnen we nog wel heel lang doorgaan. Dus ik, het is een hele onzekere 
periode wat dat betreft.

De voorzitter: Ik zag nog een hand van Beter voor Dordt, de heer Wringer, gaat uw gang.

De heer Wringer: Ja dank voorzitter. En dank voor de presentatie. Als ik het goed 
gehoord heeft zijn de inkomstenderving van drie hallen bij elkaar opgeteld 28.000 euro. 
Misschien meer een vraag voor de wethouder, want in het plan staat dus een maximale 
verhoging bijdrage van 35.000, dus ik mis zevenduizend euro. Waar zijn die gebleven?

De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Merx.

De heer Merx: Ik krijg net ingefluisterd: dat is het weekendhuur KNHB. Kijk.

De voorzitter: Wat helder, ik wou dat u altijd zo helder en duidelijk kon zijn. Zijn er nog 
andere vragen van commissieleden? De heer Boersma of de heer … Daarna de heer De 
Boer.

De heer Boersma: Ja voorzitter, ik, ja, ik weet niet zeker of ik hem mag stellen, maar er is
nu toch een vraag aan de wethouder gesteld dus ik probeer het gewoon. Want we 
hebben natuurlijk nu gehoord vanuit de hallen, verenigingen over het realisme van, nou 
ja, of we binnen die vier jaar extra uren kunnen gaan vullen. En ik hoor de wethouder 
zeggen: nou, we gaan ons best doen en u had er volgens mij toch nog wel wat stille hoop
op, dus misschien kan de wethouder aangeven wat vanuit het college dan de gedachte 
was dat dat misschien wel zo zou zijn, dan hebben we in ieder geval twee kanten van de 
medaille.

De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Merx.

De heer Merx: Ja dank u wel. Nou ja, net zoals mevrouw Heijmans hebben wij ook geen 
glazen bol, maar willen we in ieder geval de komende vier jaar, dat is ook de periode 
waar we over vooruit kunnen kijken als raad, zeker stellen dat ze niet door deze oorzaak 
onderuitgaan. Tegelijkertijd: de noodkreet die wij hier allemaal horen met 
verenigingshallen die te maken hebben met, nou ja, verenigingen die steeds minder 
uren gaan huren door allerlei oorzaken, maar ook verenigingen die dus stoppen, hè, net 
het voorbeeld van de zaalvoetbal. Ja, dat baart mij ook zorgen. En daar, of we nou wel of 
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niet of u besluit wel of niet tot die garantstelling voor die blaashal, ja, die doet daar niet 
zo heel veel aan af. We zitten, wat mevrouw Heijmans ook al zei, in een ongelooflijk 
onzekere periode. Niemand weet meer zo langzamerhand wat boven ons hoofd hangt 
en, nou ja, ik heb daarstraks ook al bij de beantwoording van de heer Uysal al gezegd: 
we hebben dat noodfonds straks, hè, als u daarmee instemt en daar kunnen ook deze 
hallen een beroep op doen als het door deze omstandigheden, dat is dus boven op die 
vier, 35.000 euro, ja, gewoon knijp gaat lopen. Want dit is wel een noodmaatregel. We 
zullen met z’n allen moeten nadenken over: hoe gaan wij überhaupt om met sport maar 
ook met onze verenigingshallen. Als dit een tendens is die blijft en blijvend is en die we 
niet kunnen keren, dan hebben we een hele andere discussie over hallen, over 
sportaccommodaties en dat soort zaken. En nou, je wil er eigenlijk niet aan denken zeg 
ik dan maar hard op, dat we dadelijke keuzes moeten gaan maken of we misschien wel 
als deze tendens zich door blijft zetten en als de oorlog voorbij is en dit niet gekeerd 
wordt, dat we misschien moeten gaan besluiten om te zeggen: nou, sommige hallen 
moeten dan maar misschien mee gaan stoppen om wat er nog wel is te verdelen over 
andere hallen. Maar zover zijn we nog lang niet. En ik vind dat wij onszelf de kans 
moeten geven en moeten gunnen om met elkaar als gemeente, als college maar ook 
met de sportvereniging en met de verenigingshallen alles op alles te zetten dat we het 
wel voor elkaar gaan krijgen, dat we dat tij wel gaan keren. Als het heel eenvoudig was 
dan had het antwoord hier allang op tafel gelegen en dan hadden we deze hele discussie
niet gehad. Helaas is het niet zo eenvoudig. En tegelijkertijd hebben we ook te maken en
dan komen we terug bij het onderwerp waar het vanavond over ging, met een 
hockeyvereniging die zegt: ik heb heel veel behoefte aan een eigen blaashal. En ik wil 
vast wel een schotje voor de boeg nemen, want hele vreemde sporten die daarin gaan 
plaatsvinden, kijk, ik ben wel overtuigd geraakt zeg ik dan maar eventjes, van het feit 
dat DMHC deze hal nodig heeft voor zijn eigen sport. Ik ben niet overtuigd geraakt door 
het feit dat er misschien nog allerlei andere sporten in die blaashal kunnen gaan 
plaatsvinden waardoor die ook wegtrekken bij de verenigingshallen of andere hallen. 
Daar teken ik niet voor. Ik teken ervoor dat DMHC zijn eigen sport daar in die hal kan 
beoefenen en niet deze hal gaat gebruiken om straks de zaalvoetbal of allerlei andere 
sporten die je ook binnen kan doen daar te gaan beoefenen. Dus daar wil ik wel helder 
over zijn. Dat is nooit bij me opgekomen, ik heb het vandaag eerder gehoord, ik heb het 
nou gehoord en dat is niet iets waar ik voor teken.

De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer De Boer en daarna de heer Van Dam-Timmers 
nog even kort en dan wil ik daarna toch wel richting een afronding. Gaat uw gang, de 
heer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel voorzitter. Wat Op Ons Eiland betreft mogen geen hallen de
dupe worden van dit initiatief, maar ik moet wel zeggen: in deze barre tijden vind ik het 
wel lef tonen als je als vereniging met de potentie, hè, want dat zijn jullie ook, inderdaad 
zo’n voorstel voorlegt. Dus ik wil ook wel dit wel uitspreken dat in deze tijden dat we 
allemaal naar minder gaan, dat jullie zeggen: we gaan juist, hè, we gaan dingen 
uitbreiden, die lef tonen om een stap vooruit te maken. Dus ik zou zeggen: ik hoop dat 
meer verenigingen kunnen volgen, maar goed, dat is even los van alle perikelen.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Dam-Timmers.
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De heer Van Dam-Timmers: Ja, dank voorzitter. Ik wil toch ook nog even een andere 
vraag stellen, dat kwam eerder ook al een beetje aan bod en de wethouder die raakt 
daar ook een beetje aan. En dat is namelijk eigenlijk de relatie met het bredere 
sportbeleid en ik hoorde de heer Uysal er ook over. Want het is natuurlijk wel zo dat alles
wat je doet heeft een relatie met elkaar, hè, je zou ook voor kunnen kiezen en dat ben ik 
benieuwd en dat is eigenlijk ook mijn vraag, of dat overwogen is: als je nou kijkt naar de 
bezetting van die sporthallen, is een heel interessant onderzoek uit 2019 van als je daar 
een andere verdeling misschien in maakt of je dit dan wel kan oplossen. Is dat 
overwogen? En zo ja, wat zijn daar dan de uitkomsten? Ik zie dat niet terug en in het 
raadsvoorstel zie ik ook niet duidelijk die relatie met het bredere sportbeleid terug en ik 
vraag me af waarom dat zo is en of dat anders kan.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Merx: Eigenlijk is het antwoord daarnet al gegeven. Enerzijds hebben we te 
maken met een periode waarin gehockeyd wordt en waar binnen gehockeyd wordt, 
waarin veel verenigingen binnen willen hockeyen. Dus deze periode van het jaar is 
gewoon een drukke periode. Dus u zit enerzijds met het aantal uren. Dan hebben we 
inderdaad meer hallen dan alleen deze hallen, maar niet alle hallen zoals daarnet al is 
geschetst zijn geschikt om de zaalhockey te accommoderen. Dus daar is wel naar 
gekeken, de hallen die het nu accommoderen, die kunnen het accommoderen qua vloer 
en andere zaken, maar niet meer voldoende aan de wens die DMHC heeft in tijd.

De voorzitter: Nog eenmaal de heer van Dam-Timmers.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, voorzitter dank. Dat is natuurlijk een antwoord op een 
deel van mijn vraag maar niet op de, ja, de kernvraag, namelijk waarom in het 
raadsvoorstel dan niet ingegaan wordt op die relatie tussen het bredere sportbeleid en 
deze, nou ja, in die zin urgent voorstel.

De heer Merx: Nee, ik weet niet zeker of ik uw vraag helemaal begrijp, maar we hebben 
hier een vraagstuk liggen van DMHC die graag die blaashal wil. Nou, daar hebben we net
heel uitgebreid over gesproken. Dat was de vraag die we beantwoorden. Het veel 
bredere en we hebben gekeken uiteraard, dat hebben we ook opgeschreven naar de 
randen van zijn er dan en dat mag u ook van uit gaan dat we dat gedaan hebben, 
gekeken: is er dan niet een andere mogelijkheid? Nou, die is er niet, dus de enige 
mogelijkheid die er is, is dit. Het bredere sportbeleid als het gaat over de 
verenigingshallen, ik weet niet of u dat precies bedoelt … Oké, nou dan is dit denk, ik 
weet niet, is dit in de richting van een antwoord of?

De heer Van Dam-Timmers: Het is wel zeker in de richting van een antwoord, dank.

De voorzitter: Dan hebben wij nog tien minuutjes en ik wil, ik heb beide heren al gehoord
en u krijgt straks nog de mogelijkheid hoor, maar ik wil nog andere mensen de 
mogelijkheid geven die ik nog niet gehoord heb, mochten ze iets willen roepen dan is nu 
het moment en anders gaan we naar de heer Noldus.

De heer Noldus: Ja voorzitter dank. Vraag voor mevrouw Heijmans eigenlijk en de 
wethouder stipte dat net eigenlijk al aan. De vraag die ik heb gaat ook met name over: 
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we hebben het vooral al gehad over de omvang van de uren en ook de omvang van de 
omzet die daarmee samenhangt. Kunt u ook wat zeggen wat de, het gaat natuurlijk om 
specifieke uren in de winter op denk ik hele specifieke tijden. Zijn het dan bepaalde 
courante uren die die, om, ja, makkelijker weg te zetten dan gemiddelde andere uren en 
betekent dat misschien ook nog iets voor de verhuurmogelijkheid voor de rest van het 
jaar? Want ik kan me voorstellen maar ik weet niet of dat zo werkt, dat er vragen zijn 
voor een bezetting voor het hele jaar die u misschien niet kwijt kunt omdat er in de 
piekperiode een, ja, knel in de beschikbare uren zit. Kunt u daar iets over toelichten? Of 
misschien ook wel even ...

Mevrouw Heijmans: Ja, daar kan ik wel iets over toelichten en de collega’s kunnen 
aanvullen waar ik het niet verder weet. We hebben een langjarig contract met een 
badmintonvereniging, dat is in de avonduren. Die zitten op een gemeente-avond, zoals 
ze dat noemen, dat is een avond dat andere huurders erin mogen dan onze eigen 
vereniging. De woensdagavond. Zo hebben wij ook een voetbalclub op vrijdagavond, ook
een langjarige verplichting is dat. Overdag zul je weinig clubs zien, behalve op de 
woensdagmiddag en na vieren. Overdag zaten er bij ons drie scholen in: Johan de Witt, 
het Wellantcollege en nog eentje, ben hem even kwijt. Nou, inmiddels is het Wellant 
afgevallen, Johan de Witt zit er nog en Insula die zou komen, die komen niet. Dus 
overdag, ja, heb je weinig andere mogelijkheden. Natuurlijk kun je dan gaan kijken naar 
bijvoorbeeld een fitnessvereniging die geen eigen ruimte heeft maar die hebben over het
algemeen eigen ruimtes, andere clubs die geen eigen ruimte hebben, maar over het 
algemeen hebben die hun eigen ruimtes. Dus het is beperkt. Overdag kan je er niet veel 
kwijt want dan zijn er geen sporters, die zijn aan het werk. Tenminste, een aantal, niet 
allemaal natuurlijk, maar … Dus daar is wel wat ruimte maar daar is geen vraag naar. En
in de avonduren zie je het ook een beetje teruglopen, vroeger was het zo, dan was een 
avond van zeven tot elf, inmiddels begint de avond om half acht en gaat niet later dan 
tot tien uur. Dus dat is al anderhalf uur per avond dat je minder inkomsten hebt. Want 
mensen gaan niet meer na tienen nog even sporten, ik vind zelf negen uur, van negen 
tot tien al laat eerlijk gezegd, maar … En dat is een verandering in de maatschappij die 
je terugziet en, ja, anderhalf uur maal vijf is zevenenhalf uur per week minder 
inkomsten. Ja, zo zie je de trend een beetje lopen en ja, u kunt zelf ook wel nagaan dat er
een aantal uren zijn die heel courant zijn, namelijk die van zeven tot tien en van vier tot 
zes ongeveer, dat loopt ook wel aardig. En in de weekenden af en toe. Is dat … Willen 
jullie nog iets aanvullen? Nee, oké. Is dat voldoende beantwoord zo?

De heer Noldus: Jazeker voorzitter, dank u wel.

Mevrouw Heijmans: Oké, dank je wel.

De voorzitter: Mooi, de heer Uysal, voor u de afsluiter voordat ik afrond.

De heer Uysal: Ja, nou, laten we dan ook op een positieve manier afsluiten. Ik denk dat 
we inderdaad nu zeker niet moeten gaan spreken over het laten vallen of sluiten van 
sportaccommodaties, we zijn daar gewoon net zoals hoe de wethouder dat aangeeft, we 
zijn daar nog lang niet. Ik denk ook dat we juist als raad en ook als college aan de 
sportverenigingen, aan sportaccommodaties het signaal moeten geven: kijk, wij doen er 
alles aan om de sportvoorzieningen in stand te houden. Maar ik had even een andere 
vraag aan de wethouder, want we hebben het over … Ja, we moeten het, het is in het 

23



kader van beeldvormend, dus ik moet even een beeldvormende technische vraag 
stellen. Het gaat over garantstelling, laatst hebben we aan VV Dubbeldam ook zo’n 
garantstelling verleent en daarbij hebben we expliciet gezegd: we gaan, dit is, dit heeft 
geen precedentwerking. Ik moest even hierbij denken, is hier wel sprake van een 
zogenoemde precedentwerking?

De heer Merx: Ja, bij Dubbeldam hebben we de garantstelling omgezet in een lening, 
maar de vraag is op zich, dat doet verder niks af aan de vraag. We hebben daar 
uiteraard naar gekeken, is er sprake van een precedentwerking. Wij denken van niet, 
want een precedentwerking wordt moet het echt wel gaan om dezelfde situatie en in 
dezelfde omstandigheden. En het moet echt vergelijkbaar zijn. En in deze situatie 
denken hebben wij maar één hockeyvereniging, ja, het klinkt heel flauw maar ik kan er 
ook niks van maken en gelukkig misschien ook maar één hockeyvereniging omdat het 
ook daarmee een hele sterke hockeyvereniging is. Dus dat is enerzijds en anderzijds 
hebben zij kunnen aantonen ook met cijfers van de hockeybond dat er echt groeipotentie
hier zit. En ik noem maar even een voorbeeld voor wat betreft de voetbal, we hebben 
best wel veel voetbalverenigingen en ik weet niet of er voetbalverenigingen zijn die nu 
zeg maar echt heel hard kunnen aantonen dat zij een enorme groei door gaan maken. 
Nou hebben ze ook geen behoefte aan een blaashal, althans ik heb dat verzoek nog 
nooit gehad. En de blaashallen die er zijn, ik weet dat er een tennisvereniging bezig is 
maar die regelen dat helemaal op eigen doft. Dus nee, wij denken niet dat hier sprake is 
van een precedentwerking.

De voorzitter: Dank u wel. Dan is de vraag aan de commissie of wij vanavond of dat u 
vanavond genoeg informatie hebt opgehaald om tot een politiek standpunt te komen 
over dit raadsvoorstel. En of er, nou, ik zie mensen ja knikken. Dan, even kijken, moeten 
we dan naar een oordeelsvormende bespreking gaan? Zijn daar, dan moeten er 
minimaal drie fracties zijn die zeggen: nou, we willen nog een oordeelsvormende sessie 
hierover, of zeggen we, we sturen dit door naar de raad? Oordeelsvormende sessie. Ja? 
Nou, dat zijn er meer dan drie, dan denk ik dat er nog een … Ja, dat is wel een hele 
goede. Met welke politieke vraag, die moeten we dan nog even formuleren. Scherp. Ja, 
dat is de vraag. Dat, wat wordt … Oh, dan mag u hem beantwoorden.

Mevrouw Verbeek: Nou ja, er is het een en ander onofficieel toegezegd, met we zullen 
garantstellen op de misgelopen inkomsten, hè, die dan event… Ja, oh dat staat vast.

De heer …: Nou ja vast, dat is nu natuurlijk het besluit.

Mevrouw Verbeek: Dan neem ik mijn woorden even terug, dank u.

De voorzitter: De heer Van Dam-Timmers.

De heer Van Dam-Timmers: Ja dank voorzitter. Ik denk dan dat een van de vragen die ik 
beantwoord zou willen hebben politiek gezien is: vinden we de voorgestelde 
compensatie, nou ja, voldoende en vinden we die periode lang genoeg? Vinden we dat 
voldoende geborgd, is eigenlijk de vraag.

De voorzitter: En ik neem aan dat u ook graag een uitspraak wil doen over het feit …
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De heer Van Dam-Timmers: Ja precies …

De voorzitter: De garantstelling naar …

De heer Van Dam-Timmers: Precies. En dat is dan, maar dat is een vraag die eigenlijk na 
die, als je zegt van de garantstelling is een goed idee, komen daar een aantal andere 
vragen uit voort die je dan ook moet beantwoorden. Dus bij A vraag zou zijn: vinden we 
de garantstelling een goed idee? Tweede vraag is dan: welke compensatie bieden we 
daaraan? En de derde vraag is dan: willen we richtlijnen opstellen voor het tertiair 
gebruik van zo’n blaashal of vinden we dat juist eigenlijk ingrijpen wat je niet zou 
moeten doen?

De voorzitter: Ik zie aan mijn linkerzijde de heer Boer een beetje nee schudden. Maar ik 
kan mij voorstellen dat er anderen zijn die zich hier wel bij kunnen aansluiten.

De heer De Boer: Ja voorzitter dank u wel, ik ben zeer eens met de eerste en tweede 
vragen, alleen de derde niet. Maar goed, dat …

De voorzitter: Nou, de derde, dat kunt u dan in de oordeelsvormende sessie bespreken, 
dus ik denk dat we bij deze die …

De heer Van Dam-Timmers: Dank voorzitter, de derde is ook een vraag, hè, het is niet 
een antwoord dat ik geef. Ik vind dat omdat we het besproken hebben hier, dat dat in de 
sessie beantwoord moet worden, die vraag.

De voorzitter: Oké, ik word nu net ingefluisterd dat er nog één moment is voor een … Er 
is nog ruimte voor één Dordtse Dinsdag of bij één Dordtse Dinsdag om dit te bespreken. 
En daar gaat de agendacommissie natuurlijk over weer.

Mevrouw Vermeulen: Ja, ik weet niet of er voor dit onderwerp nog ruimte is, maar ik wijs 
u er wel op dat vanwege de regioraad, de gemeenteraad, dat er dus nog maar één 
Dordtse Dinsdag is, dus het zou kunnen en dat kunt u meenemen in de overweging dat 
als er druk op de agenda’s is, dat de oordeelsvorming misschien pas in januari 
plaatsvindt. Dus die afweging is ook verstandig om te maken hier.

De heer …: Voorzitter?

Mevrouw Vermeulen: Is dat, duurt dat te lang of …

De voorzitter: Nou, ik denk gezien het sportseizoen, dat dat dan te laat is, maar … Dus 
dan moet dat wel absoluut nog, dan kijk ik ook naar het andere lid van de 
agendacommissie. Dan moet … Ja dat is, oké, dus ja, dan moet dat gewoon mogelijk zijn,
toch?

De heer Merx: Voor dit seizoen is het te laat, hè, dat is al begonnen, dat hebben we ook 
gehoord. Maar het zou wel fijn zijn als DMHC eindelijk een keer duidelijkheid krijgt. Dus 
en dat op niet al te lange termijn.
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De heer Spijkers: Ja, los daarvan hebben we al doordat het één jaar uit is gesteld, 
hebben we eigenlijk al een behoorlijke kostenverhoging gekregen in de aanschaf, die 
uiteraard in de nieuwe businesscase opnieuw meegenomen is. De verwachting is dat, ja, 
gezien wat er op dit moment gebeurt in de markt, dat prijzen blijven stijgen, dus op een 
gegeven moment, we hebben wel met een leverancier bepaalde afspraken ook in dit 
proces dat we ze op de hoogte houden van hoe het verloopt en ook de timing 
daarachter. Als we op een gegeven moment te ver uit gaan stellen, dan houdt dat 
natuurlijk die afspraak ook een beetje op en dan krijgen we weer een nieuw verhaal.

De voorzitter: Dat is heel helder, dan leggen we dat dringende verzoek ook bij de 
agendacommissie neer. En dan wordt het op die manier meegenomen. Heeft u nog een 
prangende opmerking de heer Noldus?

De heer Noldus: Nou, ik zit even te denken wat u zegt, want ik hoor er is nog één 
moment dit jaar voor de volgende raad waar het op zou passen. Is dat nu het voorstel 
wat aan de agendacommissie gedaan wordt om het op dat moment ook in te plannen?

De voorzitter: Dat is correct. Dan wil ik hem bij deze gaan afsluiten, de heer Van Dam- 
Timmers, ook voor u.

De heer Van Dam-Timmers: Ja voorzitter, nog heel kort, hè, als we het nog willen 
bespreken, snel willen spreken en ook vlot willen doen dan is het misschien zaak om alle 
mensen die hier ook aanwezig zijn, dat ze voor die oordeelsvormende commissie al hun 
ideeën of voorstellen of eventuele amendementen of et cetera met elkaar delen. Want 
dan heb je een discussie die ergens over gaat in plaats van dat je het pas op dat 
moment hebt.

Mevrouw Vermeulen: Ik stel voor dat we vanuit de griffie een mail sturen met dit verzoek
en ook met de uitkomst of er plek is nog in december. En we nemen gewoon contact op 
als dat niet zo is.

De voorzitter: Dan rest mij niets anders dan de insprekers hartelijk te danken, want ik 
vond dit een, dit was mijn eerste rondetafelgesprek en voor velen denk ik. En ik vind het 
een hele fijne vorm en bedankt voor jullie tijd en inzet. Fijne avond allemaal.

5. Wethoudersbericht over diverse onderwerpen inzake ontwikkelingen op het 
dossier Chemours en Dupont.

Voorzitter: dhr. Van der Net
Raadsgriffier: mevr. Vermeulen
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. De Boer (Op Ons Eiland)
Dhr. De Vries (VSP)
Dhr. Den Hartog (GroenLinks)
Dhr. Droog (CU/SGP)
Dhr. Groenewege (Partij voor de Dieren)
Dhr. Hartmeijer (SP)
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Dhr. Kuhlmann (VVD)
Dhr. Katif (Beter Voor Dordt)
Mevr. Kruger (GroenLinks)
Dhr. Maroof (DENK)
Dhr. Remijn (CDA)
Dhr. Roggekamp (Gewoon Dordt)
Dhr. Stolk (VSP)
Dhr. Van Dam-Timmers (CDA)
Dhr. Van der Spoel (PvdA)
Dhr. Van Leeuwen (PVV)

Mevr. Greve (inspreker)
Dhr. Hakkeling (inspreker)
Mevr. Kamphuis (inspreker)
Dhr. Vermaas (inspreker)
Mevr. Wind (inspreker)

Portefeuillehouder: wethouder T. De Jonge

De voorzitter: En dan de deur dicht. Kijk. Welkom eenieder. Wij zijn hier voor volgens mij 
de derde beeldvormende commissie met betrekking tot Chemours Dupont. En het 
onderwerp die wat we in ieder geval vandaag gaan behandelen is milieu en gezondheid. 
Welkom in ieder geval iedereen die hier aanwezig is, ook achter mij en natuurlijk ook de 
insprekers, maar ook via het scherm zien we een aantal mensen. En we gaan eerst even 
kijken of we kunnen opnemen wie er allemaal aanwezig zijn van de commissie. En dan 
wil ik gewoon aan links beginnen, allemaal even snel de naam.

De heer Droog: André Droog, ChristenUnie SGP.

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

De heer Hartmeijer: Raymond Hartmeijer, SP.

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland.

De heer Maroof: Maroof, DENK Dordrecht.

De heer Roggekamp: Erik-Jan Roggekamp, Gewoon Dordt.

De heer Groenewege: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren.

De heer Van der Spoel: Wouter van der Spoel, PvdA.

De voorzitter: Dan gaan we naar rechts, want de insprekers komen we zo terecht 
natuurlijk. Alleen de politiek, mensen van de commissie en dan komen we zo meteen ook
aan de andere mensen terecht.

De heer Katif: Jacques Katif, Beter Voor Dordt.
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Mevrouw Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht.

De heer Den Hartog: Paul den Hartog, GroenLinks Dordrecht.

De heer De Vries: André de Vries, VSP.

De heer Stolk: Leo Stolk, VSP.

De heer Remijn: Mathijs Remijn, CDA Dordrecht.

De heer Van Dam-Timmers: Jan van Dam-Timmers, CDA Dordrecht.

De heer Van Leeuwen: Van Leeuwen, PVV.

Mevrouw De Jonge: Tanja de Jonge, wethouder.

Mevrouw Vermeulen: En Laurette Vermeulen, commissiegriffier.

De voorzitter: En mevrouw Vermeulen. Nogmaals: beeldvormend dus ik zal er in ieder 
geval op letten dat allerlei oordelen hier nog niet geveld mogen worden, we zitten hier 
nog steeds om informatie tot ons te laten komen om uiteindelijk te gaan bepalen 
waarschijnlijk of na deze sessie wat we verder met dit dossier gaan doen. De volgorde is 
dat wij eerst drie insprekers hebben en dat is mevrouw Kelly Wind, mevrouw Meta 
Kamphuis en mevrouw Donnie Greve. Dan daarna zal nog de wethouder in het kort staat 
in mijn lijstje nog wat zeggen. Mocht dat niet nodig zijn, hoeft niet, wethouder, maar zo 
staat het in ieder geval in mijn agenda. Dan hebben we nog een presentatie van het 
RIVM en ik neem aan dat dat de mensen zijn die via het grote scherm mij nu aanstaren 
in ieder geval. Ook nog van de provincie Zuid-Holland ook nog mensen aanwezig, want ik
zit even te kijken wie dat dan mogen zijn, want ik heb hier ene Jacques Vermaas. 
Welkom. Ja, geen stoelen nog?

Mevrouw …: Nee, ik heb geen stoelen meer.

De voorzitter: Nou in ieder geval excuses maar u ziet in ieder geval, u ziet dat het leeft, 
wat dat betreft ook. In ieder geval welkom. En dan inderdaad ook nog een presentatie 
van de omgevingsdienst en dat is de heer Ruud Hakkeling. En die zit achter mij. Welkom,
welkom ook in ieder geval. Goed, richting de insprekers: u heeft allemaal vijf minuten. 
Probeer wel het algemeen te houden en niet te veel privé, want nogmaals, ja, dat maakt 
het wat moeilijker, mocht het nodig zijn dan zal ik wel sturen. Ik moet wel de tijd 
bijhouden en daar zijn we wel streng in want het plan is om half elf om ermee op te 
houden, maar we hebben wat uitloop. Wie kan ik als eerste het woord geven?

Mevrouw Kamphuis: Ja Meta, dank je wel.

De voorzitter: Meta Kamphuis, gaat uw gang.

Mevrouw Kamphuis: Mijn ouders wonen al meer dan dertig jaar op de Staart, voordat ik 
geboren was. Zelf ben ik er geboren en getogen, ik deed alles wat mijn ouders verbood. 
Eten uit de tuinen, het liefst zo veel mogelijk en elke dag. Zwemmen in het water waar 
het geloosd werd. Als kind kon ik dat niet geheel goed, waardoor ik water binnenkreeg, 
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elke keer maar weer. Al met al kreeg ik giftige stoffen binnen. Niet veel later, toen ik 
zeventien jaar was, stierf mijn vader en een jaar later mijn moeder, allebei aan kanker. 
Vanaf jongere jaren is mijn immuunsysteem niet goed waardoor ik diverse klachten 
kreeg, bijvoorbeeld astma. Dat het door Dupont-Chemours komt kan ik helaas niet 
bewijzen, anders zat ik bij de rechter en niet hier. Tevens blijven ze dan toch maar 
bezwaar maken, en ik heb dat geld niet. Net als bij de Lycra-dames, ze wachten drie 
maanden om in hoger beroep te gaan. Hoe verschrikkelijk is dat? Waar is de empathie, 
vraag ik me af? Waar ik mij zorgen om maak zijn de stoffen die je binnen krijgt, het blijft 
maar opstapelen en opstapelen. Het afbreken gaat heel langzaam. Dus het 
bloedonderzoek van een jaar geleden is niet meer up-to-date, dus krijg ik nu een nieuw 
bloedonderzoek in verband met de normen die naar beneden zijn gegaan? Waar ik me 
ook zorgen om maak zijn de ouders die met hun kinderen bramen en andere vruchten 
van plukken en opeten binnen een straal van een kilometer van Chemours. Gaat u hier 
ook wat aan doen? Tevens ligt de grens wat je aan PFAS in je bloed mag hebben bij 
kinderen nog veel lager. Er zit te veel PFAS in de grond. Gaat de gemeente hier ook wat 
dan doen, want Dupont-Chemours gaan hier nog niks aan doen zolang de rechter nog 
geen uitspraak heeft gedaan. Dit is mij verteld door Mark Kramer van Chemours, dus 
draait het om geld. Dat is veel belangrijker dan de gezondheid van de mens. Ik zeg niet 
dat de fabriek weg moet, maar wel de gif uitstoot. Dat de mensen vroeg kanker 
ontwikkelen doet er niet toe omdat je het niet kan bewijzen dat het door Chemours 
komt. Ik kan je uit ervaring zeggen: dat doet er wel toe. Geloof me, dat is niet fijn. 
Volgens mijn oncoloog zat mijn kanker al in mijn lichaam toen ik 30 jaar was. Ik had een 
langzame groei van darmkanker. Normaal gebeurt dat bij oudere mensen. Het lag niet 
aan mijn DNA en het was ook niet erfelijk. Wat dan? Dat durven ze mij niet te vertellen. 
Mijn zus werd verleden jaar verteld dat ze een zeldzame vorm van kanker had. Wie kan 
mij vertellen dat het niet illegaal geloosd werd of wordt? Dit was vroeger namelijk wel 
het geval. Oeps, dat gebeurt nog steeds las ik in het nieuws. Maar ja, ook dat ontkennen 
ze weer. Waarom hebben jullie voorgestemd bij de stemming voor een nieuwe 
vergunning voor Chemours? Ga niet zeggen: gaat anders de oude vergunning in, of ja, er
zijn meer bedrijven. Dit klopt. Het moet in heel de wereld naar nul procent uitstoot. We 
hebben toch met z’n allen recht o gezond leven? Neem bijvoorbeeld water. We moeten 
minimaal anderhalf liter water drinken. Ook hier zit PFAS in. Dus je blijft het opstapelen 
van gif in het lichaam. Dat doet je lichaam niet goed. Wat gaat de raad hieraan doen? Ik 
ben bij de zomermiddagwandeling van Chemours-Dupont geweest. Wat me opviel is dat 
er niemand kritische vragen stelde. Ik wel, omdat ik me zorgen maak. Ze gaven 
uitgebreid antwoord. Ze zeggen dat er voor 99,9 procent geen uitstoot meer is omdat de
filters naar België worden gebracht en daar op hoge temperatuur wordt verbrand. Ook 
dit klopt niet. De temperatuur was niet hoog genoeg, en dat konden we weer lezen. Wie 
vertelt mij dat daar geen uitstoot in de natuur komt? Dit stroomt weer Nederland in. Ik 
vroeg ook wat uw reactie was op de uitspraak van professor J. De Boer. Ze waren het 
niet met hem eens, niemand die hem geloofde. Ik denk zelf, professor J. De Boer: GenX is
heel gevaarlijk. Tijdens de vorige vergadering werd er verteld dat ze daar een stof 
gebruiken gelijkend aan mosterdgas. Er hoeft maar één ding fout te gaan. Drie keer 
inademen en je bent niet meer op deze wereld. Ik begreep tijdens de wandeling dat je 
van afval van suikerbieten dezelfde stof kan krijgen. Waarom wordt dit niet gebruikt, of 
is dat duurder? Dus minder winst. Tja, geld is ook belangrijker dan mensenlevens. Ik had 
tijdens radio 1, was ik daar live over Chemours aan het praten. Achter de schermen 
vertelden ze me dat er een oncoloog ook in de uitzending wilde praten maar afzegde. Hij
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mocht niet praten van het Albert Schweitzer ziekenhuis voor mogelijke schadeclaims. 
Moet ik nu ook bang worden? Nou, nee dus. Ik heb nog één vraag, en dan rond ik af. Zo 
sponsoren zoveel dat ze best veel mensen op hun hand hebben. Is dit bij de overheid 
ook zo, wordt de overheid gegijzeld? Ik vraag me dit oprecht af omdat ze steeds in de 
fout gaan met gif lozen. Er wordt weinig aan het bedrijf gedaan behalve een nieuwe 
vergunning afgeven. Ik mag hopen nu niet met het opslaan van de afval. Ik kan nog veel 
meer vertellen waar ik me zorgen om maak, maar ja, de vijf minuten is om. Had ik al 
verteld dat ik me zorgen maakte om de kinderen en de kleinkinderen van iedereen? Voor
mij maakt het niet meer uit, maar wel voor die kinderen.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Wie kan … Ik wil wel even opmerken dat dit soort applaus 
niet gewend zijn in de commissie, dus willen we in ieder geval dat eventjes onthouden 
van al dat soort zaken.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, mag ik de spits afbijten?

De voorzitter: Nee, dat mag u niet want ik heb nog steeds … Ik wou eerst even nog de 
andere insprekers even het woord want anders dan … En dan komt u daar ongetwijfeld 
op terug, mijnheer Van Leeuwen. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Greve?

Mevrouw Greve: Geachte voorzitter, raadsleden en verdere aanwezigen. Dank dat ik hier
aanwezig mag zijn. Meer dan 20 jaar geleden werkte ik als opbouwwerker bewoners 
ondersteunen op De Staart en kreeg toen al veel treurige verhalen en schandalen te 
horen over Dupont en vervuilde grond. In 2004 moest ik naar een andere wijk. Achteraf 
bekeken vanwege mijn betrokkenheid op de leefomgeving en kritische blik. Mijn insteek 
van bewonersorganisaties werd niet gewaardeerd door mijn manager die afhankelijk was
van de gemeentesubsidie. Pas in 2012, 2013 werd de afvalstof PFOA verboden. Dus 
vanzelfsprekend sluit ik me aan bij de vorige inspreker en waardeer haar moed, en luidt 
nu even de bel, want we hebben nu weer hetzelfde verhaal met de vervanger GenX. Ook
Chemours ontkent aansprakelijkheid en schadelijkheid van deze zeer zorgwekkende stof.
Mijns inziens een onbewust gevaarlijke organisatie. Laat ik beginnen met een citaat van 
de filosoof Kierkegaard: er zijn twee manieren om bedrogen te worden. Een, geloven wat
niet waar is, twee, weigeren te geloven wat waar is. Even wachten, hoor. Nou.

De voorzitter: Neem anders een slokje water, mevrouw Greve. O, techniek. De laptop 
weigert.

Mevrouw Greve: Nu gaat het weer. Vijf minuten spreektijd acht ik veel te weinig om 
dieper op deze kwestie in te gaan. Daarom beperk ik mij tot slechts welgemeende vijf 
aanbevelingen voor de gemeenteraad om eens anders richting Chemours op het gebied 
van veiligheid en gezondheid om te gaan en te handelen. De rijke modellen voor 
revisievergunning, klopt dat wel dat onverwacht het nieuwe rekenmodel van het RIVM, 
wel met die verlaging van het groepsrisico bij een onverhoopt rampscenario op De 
Staart? Zie het raadsvoorstel. Verklaringen van geen bedenkingen. Me dunkt dat de 
kwetsbare bewoners er toch echt niet minder op zijn geworden. Bekijk de lezing van 
Pieter Omtzigt, Modellen regeren in Den Haag, over hoe rekenmodellen leiden tot 
onverantwoord beleid. Er staat een link in het stukje wat jullie krijgen. Lees ook dit 
artikel van de landsadvocaat Pels Rijcken over een uitspraak van de rechter ter 
beoordeling van de verklaring van geen bedenkingen revisievergunning Dupont en 
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Chemours. Deze uitspraak is van belang omdat duidelijk wordt gemaakt dat het niet 
mogelijk is voor het college van B&W om zelf een ontwerpbesluit voor een verklaring van
geen bedenkingen voor te bereiden en ter inzage te leggen. Doet het college dit wel dan 
wordt in strijd met Artikel 3.11 Wabo gehandeld, en zal het uiteindelijke besluit ten 
aanzien van de Omgevingsvergunning door de rechter worden vernietigd. De link staat 
erbij van de landsadvocaat Pels Rijcken. Punt twee, opslag PFAS-stoffen. Onderzoek 
welke Best Beschikbare Techniek het Amerikaanse bedrijf Chemours gebruikt bij de 
afvalverwerking, -vernietiging van de zeer zorgwekkende stoffen. Laat het moederbedrijf
maar helpen met de resterende PFAS-opslag. Zolang de met HF-gevulde ketel waar op 
het bedrijf van Chemours nog niet airconditioned zijn is mijn verwachting dat PFAS-
opslag op het terrein zeker geen veilig alternatief is. Drie, Best Beschikbare Techniek. De
koolstoffilter beddentechniek die het Dordtse Chemours gebruikt is nooit 1 BBT geweest 
met het ondoorzichtige en niet controleerbare vervoer naar België waarvan onlangs 
bleek dat Indaver de 1,7 miljoen PFAS-afval niet boven de 1200 graden tot zero kan 
vernietigen, en dit afval nu als een boemerang onze Westerschelde en Hedwigepolder 
weer inloopt. Voorkom Europese dwangsommen als de Kaderrichtlijn schoon en veilig 
drinkwater niet meer gehaald kan worden. Ontwikkel een PFAS-vrij keurmerk. Stop 
daarom tijdelijk die teflonproductie. Dat zijn perfluorocarbon-verbindingen. Totdat er een
BBT is geïnitieerd besteed die tijd aan echte innovatie, bijvoorbeeld die suikerbieten. Er 
is een schaduwkant aan duurzaamheid, lees: onafbreekbaar via breed epidemiologisch 
onderzoek. Nog steeds wordt er PFOA gemeten in ons bloed, baarmoeder, navelstreng, 
moedermelk et cetera, terwijl deze PFAS-stof al sinds 2012, 2013 uitgefaseerd zou zijn.

De voorzitter: Kunt u afronden mevrouw Greve, want we hebben vijf minuten. Ik moet 
wel streng zijn.

Mevrouw Greve: Het gif blijft opstapelen. Ook nu wordt er nog steeds gezegd dat er geen
bewijs voor gezondheidsschade is, want GenX zou het menselijk lichaam binnen 24 uur 
verlaten volgens Chemours. Hanteer nu eindelijk eens het voorzorgsbeginsel, laat de 
slager niet het eigen vlees keuren maar draai de bewijslast om. Bagatelliseer niet de 
gezondheidseffecten en start eindelijk een breed epidemiologisch bloedonderzoek op 
minstens vijf PFAS-stoffen met jarenlange monitoring. Ik ben bijna klaar, hoor. Er staat 
een link bij over dat er een link is ontdekt met een PFAS-stof en corona. Omdenken. De 
gemeenteraad is geen Calimero. Denk eens aan die strafrechtelijke procedure en doe 
aangifte. Voorbeeld, advocaat Ficq en Tata Steel. De kleine belasting aftrekbare 
dwangsommetjes deren Chemours echt niet. Pleit voor een slachtofferfonds waarmee 
bewoners financieel en mentaal ondersteund worden. Naar een slot. Toen de Israëlieten 
voor het eerst oog in oog stonden met de reus Goliath was hun reactie: die is zo groot, 
die kunnen we nooit verslaan. David sprak echter: die is zo groot, die kan ik nooit 
missen. Dank voor uw aandacht.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Greve. En dan heb ik nog mevrouw Wind voor vijf 
minuten. Gaat uw gang. Mevrouw Greve, kunt u de microfoon uitzetten alstublieft?

Mevrouw Wind: Goedenavond. Ik wil het graag met u hebben over een aantal dingen. Er 
stond een stuk in De Dordtenaar nadat de mensen van de Lycra gewonnen hadden, van 
een advocaat over een toevoeging of een clausule … Ik weet niet heel goed hoe ik het 
moet noemen. Volgens een advocaat die de Lycra vertegenwoordigt kan je na 30 jaar 
Dupont niet meer aansprakelijk stellen. Dat zou betekenen voor Dupont-werknemers dat 
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alleen maar tot de jaren 90 dat men het recht heeft om een rechtszaak aan te spannen, 
maar mensen met een aangeboren afwijkingen of de hele teflon-periode die vallen daar 
dan buiten. En dan kan Dupont eigenlijk met alles wegkomen. Graag zou ik willen weten 
hoe dit zit en wat hieraan gedaan kan worden? Dat lycra-medewerkers naar rechtszaken 
nog een commissie moeten doorlopen om te oordelen of ze de waarheid hebben 
gesproken. Ik vind dat eigenlijk ronduit belachelijk. Dit bedrijf heeft eigenlijk nog nooit de
waarheid gesproken. Voordat ik eigenlijk verder ga, ik heb zelf ook op de Lycra gewerkt. 
Ik ben ook op De Staart opgegroeid, vandaar dat ik het ook over de Lycra heb. Dat 
vergat ik er eigenlijk nog bij te zeggen. Op de Lycra hebben jonge vrouwen gewerkt en 
zelfs kinderen. Geen jonge kinderen uiteraard, maar kinderen van 15 tot 18 jaar die daar
in de vakantie als tijdelijke kracht werkten. En tot hun 23e zijn deze mensen niet 
volwaardig en gelijkwaardig betaald, dus ze hebben met giftige stoffen gewerkt, en ik 
denk niet dat u uw kinderen daar naartoe zou willen sturen. De meeste van deze 
jongeren zijn bezig met school en beroepskeuzes en van Dupont kregen deze jongeren, 
vrouwen eigenlijk, een afschuwelijk begin van hun leven en werden harteloos 
getrakteerd op het verlies van vrouwelijke organen en toekomstige kinderen. Dat kan je 
deze jonge vrouwen eigenlijk niet aandoen, ook natuurlijk andere vrouwen niet. U heeft 
op dit moment een motie bij het gemeentehuis hangen tegen het geweld van vrouwen, 
maar ik vind dit ook eigenlijk wel onder het geweld van vrouwen vallen. Graag zou ik ook
willen weten – dat staat eigenlijk heel vaak onder het stukje van de krant – wie z’n naam 
staat er nu eigenlijk op die vergunning? Op die vraag zou ik graag eens beantwoord 
willen zien, niet alleen eigenlijk voor mezelf maar omdat mensen dat eigenlijk vragen en 
daar geen antwoord op krijgen. Ook die tijdelijke vakantiekrachten zouden ook bij de 
rechtszaak betrokken moeten worden. Ook heb ik zelf bij een uitzendbureau gewerkt. Als
18-jarige ben ik daar binnengekomen. Ik had eigenlijk heel andere plannen. Ik wou 
eigenlijk een dansopleiding gaan doen, maar omdat ik afgewezen werd had ik geen 
andere keus dan met hangende pootjes kwam ik bij Dupont terecht als achttienjarige. En
daar werd ik via Randstad daardoor ingehuurd. Nu gaan ook de geruchten dat daar ook 
de papieren weg van zijn gehaald. Ik kan het niet helemaal bevestigen, maar ik zou ook 
graag daar eens wat meer over horen. En als laatste wil ik het ook eigenlijk nog even 
hebben over vrouwen die geen of moeilijk kinderen kunnen krijgen door Dupont. Voor 
deze groep vrouwen is er geen aandacht en zeker als deze vrouwen in een 
uitkeringssituatie zitten – en die zijn er – dan mag het niet zo zijn dat deze groep 
vrouwen geen kans krijgt om kinderen te krijgen.

De voorzitter: Kunt u ook zo afronden alstublieft, mevrouw Wind?

Mevrouw Wind: Ja hoor, ik ben bijna klaar. Deze groep vrouwen zou 
vruchtbaarheidsbehandelingen bijvoorbeeld moeten kunnen krijgen, of eitjes ingevroren 
worden, en uiteraard op kosten van Dupont. Men heeft er tot heden nooit aangeboden, 
maar in de bijstand krijgt men bijvoorbeeld pilgesprekken terwijl hier juist heel veel 
vrouwen zitten die geen kinderen kunnen krijgen. En dat was eigenlijk mijn einde. Ik had 
het misschien wat netter moeten indelen. Ik was nogal nerveus.

De voorzitter: Fijn. In ieder geval dank voor het inspreken dames. Ik ga even naar de 
wethouder, want die moet toch iets zeggen over het gevolg van het 
bodemmoestuinonderzoek. O ja, nee sorry. Ik ben te voortvarend. Mijnheer Van Leeuwen
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die zit al de hele tijd te wachten natuurlijk. En nog meer mensen, maar in eerste 
instantie de heer Van Leeuwen het woord om wat te vragen.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Ik moet eerlijk zeggen het heeft mij enorm
aangegrepen de verhalen die jullie hebben verteld. Dank daarvoor. Het zijn hele 
persoonlijke verhalen maar ja, eigenlijk is de vraag: wat doen we met Chemours, hoe 
gaan we met het bedrijf om, moeten we ons daar tegenover verhouden? En even kijken, 
hoor. Mevrouw Meta Kamphuis stelde onze vraag, of althans de raad de vraag: waarom 
hebben jullie vóór de vergunningverlening gestemd? Nou, wij hebben dat als partij in 
ieder geval niet gedaan. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Maar ik heb ook een vraag 
aan u. Sommige mensen die zeggen, en misschien is het ook wel waar, dat wij juridisch 
niet in staat zouden zijn, als gemeente dan, om dit bedrijf ergens toe te bewegen, laat ik 
het even zo zeggen. Dat zou in de handen van de provincie zijn. Ik zit zelf een beetje met
dat punt hoe kijkt u er tegenaan? Wat zou u willen wat de raad van de gemeente 
Dordrecht gaat doen in dit dossier? Wat zou u willen?

Mevrouw Meta Kamphuis: Nou, als burger zijnde kan ik heel weinig tegen de provincie 
doen, maar de gehele raad wil ik persoonlijk anoniem naar de provincie gaan en zeggen: 
stop hiermee, geen gif meer uitlozen, zorg dat ze die natuurlijke producten gaan 
gebruiken waar ze die stof ook mee kunnen maken, en geen vergunningen geven voor 
gif uitlozingen, nul procent uitstoot. Dat wil ik unaniem.

De voorzitter: Nou, dat is duidelijk denk ik. Mijnheer Van Leeuwen nog?

De heer Van Leeuwen: Een halve. Dus eigenlijk als ik het goed verwoord wilt u dat 
onafhankelijk, of we nu juridisch iets kunnen doen of niet, u wilt dat de raad het gaat 
opnemen voor de inwoners van Dordrecht?

Mevrouw Meta Kamphuis: Het minste, want we hebben recht op een gezond leven met 
z’n allen, en dit werkt niet zo.

De voorzitter: Dat is duidelijk. Nou, de heer Kuhlmann, vooruit.

De heer Kuhlmann: Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Kamphuis. We 
hebben mekaar deze zomer ook gesproken en dat was heel prettig contact vond ik. En 
dat was voor de Dordtse VVD en SP en ook veel andere partijen aanleiding om het 
onderwerp ook te agenderen hier. U noemde een aantal dingen ook al even aan bod 
gekomen dat de mogelijkheden voor de gemeente beperkt zijn, maar u noemde wel een 
aantal punten. U noemde ook denk ik, of heeft u op een hele goede manier verwoord, 
hoezeer dit u, en ik denk ook voor veel andere mensen in onze stad, het leven bepaald. 
Concreet noemt u het bloedonderzoek. En ik hoorde ook – ik u niet of het u was of ander 
insprekers – juridische stappen en eventueel hulp daarbij. Wat zou een goede manier zijn
voor de gemeente om dat op te pakken? Laat ik dan zeggen, als we dat oppakken als 
gemeente, die onderwerpen, verlicht dat uw zorgen, of is het iets wat ik me ook wel kan 
voorstellen wat altijd wel een rol blijft spelen in het achterhoofd dat je hier zorgen over 
maakt over gezondheid, over de groente en fruit wat je wel of niet kan eten uit je eigen 
tuin?
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Mevrouw Meta Kamphuis: Over mijn gezondheid maak ik me geen zorgen meer. Mijn 
lichaam is toch al stuk, en ik heb die rotziekte toch al gehad, dus ja, krijg ik het terug? 
Maar ik maak me zorgen om de kinderen. Die zijn nu nog niet ziek, en we kunnen met 
z’n allen een groot onderzoek krijgen voor de gezondheid en misschien kunnen we 
voorkomen dat de mensen kanker krijgen, maar die kinderen moet je niet blootstellen 
aan die PFAS. Het moet gewoon stoppen.

De voorzitter: Dat lijkt me duidelijk. De heer De Boer, die had ook nog een vraag.

De heer De Boer: Ja, dank u wel voorzitter. Ook insprekers bedankt. Ik denk dat het heel 
belangrijk is dat we hier vanavond zitten, want ik kan volgens mij zeggen maar ook 
namens denk ik ook de wethouder dat het echt een hoofdpijndossier is op dit moment. 
We hebben daar natuurlijk een aantal keer over gesproken. Het enige eigenlijk wat we 
op dit moment kunnen doen is geluid maken. Ja, ik wil toch eventjes wel noemen 
vandaag. Vorige week zaterdag hebben we elkaar nog even gesproken tijdens een 
radiozending met Ben Corino. En het is zo dat vanaf vorige week maandag mocht er 
geen gif richting Indaver. Dat weten we allemaal. Ik heb het even opgeteld. We zijn 
negen dagen onderweg, er staat op dit moment 45.000 kilo afval op het terrein, in de 
loodsen of op het terrein buiten. Morgen komt er weer 5.000 kilo bij.

De voorzitter: Heer De Boer …

De heer De Boer: Ik vond het even technisch.

De voorzitter: U mag een vraag stellen, dat is de bedoeling.

De heer De Boer: Even in deze geen vraag, maar ik wil het toch even noemen, ja.

Mevrouw Meta Kamphuis: Sorry, ik raak gewoon emotioneel. Hoe kan zo’n bedrijf zoveel 
kilo’s bewaren op een terrein zonder vergunning? Hoe dan? Dat kan toch niet? Als ik 
zonder vergunning met mijn auto rij dan krijg ik een bekeuring en hun krijgen niks. Hoe?

De voorzitter: Ik begrijp dat u zich daar druk om maakt. Op dit moment hebben wij daar 
natuurlijk hier geen antwoorden op. Maar wij proberen in ieder geval mee te denken en 
ook te kijken in hoeverre wij u en de rest van de Dordtse bevolking kunnen steunen in dit
dossier. U had dus nog een vraag?

De heer Den Hartog: Jazeker. Eigenlijk hierop voortbordurend, en wellicht dat de 
wethouder daar iets over kan zeggen. Wat net aangestipt is, ze hebben geen vergunning
om dit soort grote hoeveelheden op te slaan. Nou, als ze iets doen wat niet mag wordt er
gehandhaafd, zo ja hoe?

De voorzitter: Nou ja, de vraag is duidelijk, maar ik denk dat we dan toch nu dankzeggen
nogmaals voor de dames voor het inspreken dat we dan naar de wethouder moeten 
gaan. Er vindt een stoelendans plaats, heb ik net gehoord. Mevrouw Wind?

Mevrouw Wind: Voorzitter, mag ik nog één ding zeggen waar ik me ontiegelijk zorgen 
over maak? Achter Chemours als je voor de hoofdpoort staat dan kan je aan de 
rechterkant langs Chemours, dat is eigenlijk eigen terrein. Dus ja, ik heb me ook niet 
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helemaal aan de regels gehouden, maar als je helemaal rechtdoor rijdt staan heel veel 
van die wagons waar je die stoffen kan in bewaren. Zijn die leeg, zijn die vol, mag dat, 
mag dat niet?

De voorzitter: Ja, maar dat is ook weer een handhavingsvraag. Ik denk inderdaad dat we 
die in het vervolg moeten zetten. We ga even naar een stoelendans, dus als de dames 
op de publieke tribune willen plaatsnemen en de mensen die voor de rest zo meteen het 
woord hebben kunnen verplaatsen naar de microfoons. En dan denk ik gewoon om toch 
wat tempo te houden dat we dan eventjes nog naar de wethouder moeten om eventjes 
inderdaad wat meer mede te delen over het vervolg van het bodemmoestuinonderzoek. 
Wethouder, u heeft het woord.

Wethouder De Jonge: Ja dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant dank aan de insprekers
wat ze hebben gedeeld. De update ten aanzien van het onderzoek naar bodem, water. Ik
zal een beetje voorover leunen. Wij zouden eigenlijk vandaag u graag de resultaten 
hebben willen delen. Wij krijgen te horen dat wat heel positief is er is heel veel data 
kunnen verzamelen. Er is nog een extra ronde ook gedaan ten aanzien van het grond- en
wateronderzoek omdat men echt wel nu de diepte in wil om op te sporen wat men 
aantreft wat verbanden zijn en ook omdat het verband met het eerder 
moestuinonderzoek natuurlijk ook belangrijk is. Toen hadden we de plantjes, nu willen 
we kijken waar de plantjes in hebben gestaan. We hopen echt wel dat het tempo erin 
blijft zitten. Het RIVM heeft ook gezegd daar nu goed mee bezig zijn dat we eind van het 
jaar hopelijk wel dit kunnen delen, dus ik zou u op de hoogte houden. Het enige wat ik 
wel, en dat is misschien te weinig hele positieve aan vanavond, dat we wel al mogen 
meedelen dat het regenwater dat daar de conclusie is geweest dat het net zo schoon is 
als in de rest van Nederland. Dus wat dat betreft konden we dat in ieder geval de 
moestuinmensen laten weten dat ze het regenwater kunnen gebruiken op deze locaties. 
En ja, we hebben het al eerder laten weten. DCMR Is gelijk ingeschakeld nadat bekend 
werd dat er geen vervoer meer naar België mocht plaatsvinden. DCMR houden we wel 
korte lijnen mee. Zij zitten er ook echt bovenop. Op dit moment is dat ook het enige wat 
we kunnen delen daarover.

De voorzitter: Ja, dank u wel wethouder. Dan gaan we naar de presentaties, en ik heb 
hier in ieder geval dat het RIVM over milieunormen iets gaat vertellen. Mevrouw Nicole 
Janssen en de heer Richard Luit op beeld. En ik wil u vragen om uw presentatie te geven.

De heer Luit: Goedenavond. Kunnen jullie ons verstaan, kunnen jullie mij verstaan?

De voorzitter: Jazeker. Ja hoor, prima.

De heer Luit: Oké. Zal ik zelf mijn scherm delen?

De voorzitter: Ja, graag.

De heer Luit: Momentje. 

De voorzitter: Even de vragen na de presentaties alstublieft, want … Schrijf ze op voor 
uzelf. Het is in beeld, dus ga uw gang.
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De heer Luit: Ja, is prima. Ik moest even wat klikken om dingen recht te zetten. 
Goedenavond, mijn naam is Richard Luit. Ik ben nu hier vanavond samen met collega 
Nicole Janssen. We werken beiden bij het RIVM Centrum voor Veiligheid van Stoffen en 
Producten. Vriendelijk dank voor de uitnodiging en we zullen vanavond … Ja, ik zal een 
presentatie geven. Nicole springt bij waar nodig. We kunnen vragen beantwoorden na 
afloop. Het is een verhaal dat niet specifiek over PFAS gaat, niet specifiek over Dordrecht
en Chemours, maar het is meer een verhaal op verzoek van de gemeenteraad Dordrecht
om in te gaan normafleiding. Hoe komen normen tot stand, wat is de rol van het RIVM 
daarbij. En ja, daar kunnen we iets over zeggen. Ik denk dat het goed is om afstand te 
nemen van de casuïstiek hier specifiek Dordrecht en gewoon daarbij stil te staan, want 
het geeft gewoon context aan het geheel. Ik denk dat dat onze rol kan zijn vanavond. Ja, 
ik ben Richard Luit. Ik werk bij bureau REACH, en ik werk voornamelijk internationaal. 
REACH is de Europese chemische stoffenwetgeving en we werken ook aan een dossier 
zoals het grote voorstel voor een verbod op PFAS-stoffen in Europees verband. Dat is dan
lang traject waar ik en mijn collega’s aan werken. Misschien kan Nicole ook nog even iets
zeggen.

Mevrouw Janssen: Ja, goedenavond. Nicole Janssen en ik werk aan een programma dat 
noemen we het Nationaal Stoffenbeleid, en voor dat programma ondersteunen wij onder 
andere ook bijvoorbeeld vergunningverleners met vragen over chemische stoffen en 
zeer zorgwekkende stoffen. En we ondersteunen ook het beleid in Den Haag met 
beleidsvragen. Dat is even heel in het kort het project of programma waar ik aan werk.

De heer Luit: Ja, dank je wel, Nicole. Dus Nicole een nationaal project, en ik zit vooral in 
het internationale. We proberen zoveel mogelijk ook samen te werken. Die trajecten 
komen ook vaak samen. Als eerste slide gaat over de vraag die er eigenlijk aan ons is 
gesteld door de gemeenteraad Dordrecht. Bedankt. We zijn vereerd om hier vanavond 
ook uitgenodigd te zijn en wat uitleg te kunnen geven, wat context. We gaan 
voornamelijk in op de vraag hoe het RIVM nu norm tot stand laat komen. Dat is eigenlijk 
de kernvraag. Wat ik al zei wat generieke verhalen. We gaan niet in specifiek op de 
PFAS-casuïstiek, hoewel we natuurlijk heel veel PFAS-kennis en ook PFAS-onderzoek 
gedaan wordt door het RIVM, collega’s van ons, en we zijn er zelf soms ook bij betrokken.
In deze inleiding gaan we dus voornamelijk in op de rollen en verantwoordelijkheden, op 
de aanleiding voor een normstelling, we gaan in op de informatiebasis. Ik denk dat dat 
stuk wel belangrijk is, en uiteindelijk komen we dan op het voortschrijdend inzicht. Hoe 
kan het nu zijn dat een norm in de tijd kan veranderen? En daar zullen we dan ook echt 
aandacht aan besteden. We gaan niet in ook op locatie-specifieke stofbeoordeling. Dus 
verschillen bijvoorbeeld tussen hoe ga je nu om met een norm voor boom, water en 
lucht? Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen risico, grens en norm.
Milieukwaliteitsnormen zijn feitelijk concentraties in de leefomgeving. De leefomgeving is
een algemeen woord, maar denk bijvoorbeeld aan oppervlaktewater. En waarom is dat 
onderscheid zo belangrijk? Dat zullen we zo toelichten, en dat gaat ook over het RIVM in 
dat geheel ‘…’ en het bevoegd gezag voor het vaststellen van ‘…’. Risicogrenzen zijn 
wetenschappelijk onderbouwde concentraties in bijvoorbeeld wat ik zei lucht of 
oppervlaktewater. Als een dosering bijvoorbeeld van een proefdier waar je een bepaald 
effectniveau, geen effect of vijf of tien procent en et cetera. De norm is iets anders. Dat 
is een door de overheid vastgestelde concentratie of dosering waarbij de risico’s 
aanvaardbaar worden geacht. En die aanvaardbaarheid is een beleidskeuze. 
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Bijvoorbeeld geen nadelige gezondheidseffecten bij levenslange blootstelling, dat is een 
heel bekende. En dat is natuurlijk iets wat je vaker nastreeft of bijvoorbeeld voor 
ecosystemen zou je kunnen nastreven dat je in ieder geval 95 procent van de soorten 
die in het ecosysteem voorkomen dat beschermt tegen die effecten die je hebt gezien in 
bepaalde studies. De rol van het RIVM is dat we technisch inhoudelijk advies geven. Ja, 
en de normen worden wel getoetst in wetenschappelijke klankbordgroepen waarna 
uiteindelijk het ministerie de norm vaststelt. En bij die vaststelling van de norm spelen 
beleidsmatige overwegingen en een sociaaleconomische overweging soms een rol. Ik 
denk dat dit gewoon heel erg belangrijk is om ons te realiseren hoe die opstelling tot 
stand komt. Verder over de rol van het RIVM nationaal en internationaal. Nationaal 
geven wij beleidsadvisering. We werken alleen voor overheden. Ik denk dat in dit geval 
beleidsadvisering aan Ministerie Infrastructuur en Waterstaat over het ZZS-beleid, dat is 
het gevaarlijk stoffenbeleid. En we geven ook adviezen over risicogrenzen en normen, en
we geven adviezen aan vergunningverleners, dus het bevoegd gezag in dit kader. En we 
doen ook op maat risicobeoordelingen als het ministerie voor het VWS of het ministerie 
van SZW ook wel of als het ministerie van I&W daarom vraagt. Internationaal, is eigenlijk
de afdeling waar ik in werk. Ik werk voornamelijk op het gebied van beleidsadvies en 
beoordeling in het kader van het Europese REACH-programma, en andere stoffenkaders 
zoals gewasbeschermingsmiddelen ‘…’ en dergelijke. REACH en CLP, dat zijn twee 
verordeningen, zijn uit de basisverordeningen ‘…’. Dat is een stuk horizontale wetgeving 
waarin de basisregels voor industriële chemicaliën zijn vastgelegd, dus ook de 
chemicaliën die in Dordrecht gefabriceerd en gebruikt. Ja, en ik werk dan op bureau 
REACH. Ik ben hoofd van bureau REACH en wij schrijven eigenlijk namens de 
Nederlandse overheid dossiers. En ik noemde al PFAS-restrictiedossier waar we nu met 
vijf andere lidstaten aan werken. Daarnaast voorzien we ook in communicatie en 
voorlichting aan bedrijven, dus als ze vragen hebben over verordening. Dan kom ik bij de
aanleiding normstelling. Er zijn eigenlijk twee aanleidingen voor een normstelling. De 
eerste is dat er een aanvraag kan zijn specifiek vanuit het bevoegd gezag bij 
vergunningverlening voor de toetsing van bepaalde lozing in water of in emissie naar 
lucht. Op dat moment gaat bevoegd gezag na of er noodzaak is om een norm vast te 
stellen. Dat is niet altijd zo. Er is dan altijd overleg of een nieuwe norm daadwerkelijk 
nodig is. Bij een overduidelijk laag risico, bijvoorbeeld als de concentratie die wordt 
gemeten in oppervlaktewater factor, laten we zeggen, een miljoen lager ligt dan de 
effecten en het effectgehalte dan kan de overweging zijn om op dat moment geen norm 
hoeven te worden vastgesteld, en dat het overduidelijk is dat er geen effecten zullen 
optreden als gevolg van specifieke hele kleine lozing. Maar in andere gevallen is er wel 
een norm nodig en wordt daar actie ondernomen. Er kan ook sprake zijn van een update 
voor bestaande norm op basis van nieuwe informatie die bijvoorbeeld in de tijd 
beschikbaar is gekomen. Dat kan zijn meer informatie die door het bedrijf is gegenereerd
vanuit hun verplichtingen richting de Europese en nationale overheden, maar het kan 
ook zijn dat er wetenschappelijke studies beschikbaar zijn gekomen. Dan ook krijgt het 
RIVM de opdracht die nieuwe informatie te verwerken. In ieder geval is het bevoegd 
gezag altijd verantwoordelijk voor het besluit over de vergunning. En dat is niet het 
RIVM. Het RIVM kan alleen adviseren. En als tweede hebben wij het initiatief. Het RIVM 
kan ook zelf initiatief nemen voor een norm, maar het kan ook Rijkswaterstaat zijn of een
andere partij. Wanneer doen we dat? Ja, het kan bijvoorbeeld bij het aantreffen van een 
nieuwe stof via allerlei monitoringsprogramma’s. Er wordt gemeten in oppervlaktewater, 
in drinkwater et cetera, en dat kan dus aanleiding zijn om te gaan werken. En er kunnen 
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ook andere signalen zijn vanuit de literatuur, maar ook vanuit andere wettelijke 
kaderbesluiten in andere Europese landen of zelfs buiten de Europese grens. Dit soort 
signalen zijn voor ons heel erg belangrijk, en nemen we ook mee in het werk wat we 
internationaal doen. Het zijn vaak aanleidingen om een stoffennorm op te stellen. 
Informatiebasis voor normstelling is eigenlijk een vrij generiek verhaal die we ook zo 
kunnen gebruiken in de risicobeoordeling van chemische stoffen. Als we chemische 
stoffen hebben, de dosis bepaalt uiteindelijk het effect en de giftigheid vaak bepaald met
betrekking tot de stof met behulp van laboratoriumstudies. Dat kunnen allerlei studies 
zijn, en in veel gevallen zijn er nog steeds ook dierproeven voor nodig. Er wordt ook 
gewerkt aan alternatieven uiteraard, die worden steeds meer toegepast. Wat er dan 
gebeurt is dat je de laboratoriumeffecten die je meet in het laboratorium in 
gestandaardiseerde experimenten dat moet vertalen naar de mens en het ecosysteem. 
Dus je hebt een milieueffect enerzijds, en het effect op de mens anderzijds. En dat 
noemen we extrapolatie, en dat doe je met behulp van zogenaamde veiligheidsfactoren. 
Dus je kunt je ook voorstellen je hebt weinig informatie, dan heb je een grote 
veiligheidsfactor nodig om in ieder geval zeker te zijn dat de mens en het ecosysteem 
beschermd zijn. Hoe meer gegevens hoe minder die onzekerheid is, en hoe kleiner die 
veiligheidsfactor in de regel dan ook wordt. En daar hebben we internationaal maar ook 
nationaal hele goede afspraken over veiligheidsfactoren toepassen. Er zijn toxicologen 
wereldwijd eigenlijk waar je het niet altijd 100 procent over eens zijn, maar in Europa 
hebben we in ieder geval goede afspraken over. Maar 100 procent veilig of 100 procent 
risicoloos dat is iets wat je nooit zult kunnen behalen. REACH en CLP Verordeningen zijn 
hier een ontzettend belangrijke bron van informatie omdat deze verordening, vooral de 
REACH Verordening bedrijven, echt alle bedrijven die in Europa stoffen importeren of 
produceren en in de handel brengen verplicht zijn informatie te overleggen en ook 
veilige gebruik aan te tonen voor al die toepassingen, waarvoor ze die stof in de handel 
brengen boven één ton per jaar. En ik denk dat dat echt een hele belangrijke sleutel is 
geweest. REACH is geïntroduceerd in 2007. We zijn nu toe zo langzamerhand … We 
werken onder de zogenaamde Chemical Strategy for Sustainability van de Europese 
commissie. We zijn toe aan een herziening van REACH. Daar zitten een hele goede 
ideeën in en we hopen ook dat de commissie daar de komende jaren echt op doorpakt 
en we steunen dat ook in internationaal verband. Ja, in REACH hebben we de bedrijven 
die verplicht zich moeten registreren en informatie te geven een veilig gebruik ‘…’. Dan 
op dat voortschrijdend inzicht. Ja, het is gewoon zo dat naarmate de tijd vordert komt er 
meer informatie beschikbaar. Wetenschappers doen onderzoek, bedrijven dienen hun 
informatie in. En ja, dan is het dus ook zo dat de voorspelling van effecten verbeterd en 
het voortschrijdend inzicht. En daarnaast verbeteren we ook de modellen die we 
toepassen voor het voorspellen van effecten. Veranderen en verbeteren. Het is iets waar
bijvoorbeeld collega’s van ons in actief zijn. Het betekent niet per definitie altijd een 
lagere norm. Het is wel zo dat de onzekerheid in de meeste gevallen afneemt, dus de 
norm die je dan afleidt daar ben je dan wel zekerder van. Zekerheid neemt dan toe. De 
uitdaging blijft wel voor ons werken aan het tijdig opsporen van relevante stoffen, want 
er zijn echt honderdduizend stoffen. Jullie weten ook … Je hebt ongetwijfeld gehoord als 
je kijkt naar de PFAS als groep zijn dat meer dan 6000 stoffen. Dat is een hele grote 
groep, die proberen we ook als groep nu op te pakken en daar risicobeheersmaatregelen
voor te stellen, oftewel een verbod op Europees niveau. We zijn nog aan het kijken hoe 
je dat verbod nu precies moet ‘…’. Ja, wat ook lastig is is het vertalen van dat effect wat 
je ziet in een modeldier, zo’n laboratoriummuis of -rat bijvoorbeeld op de mens of een 
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ecosysteem, of van een vis of een ‘…’. Daarnaast is een uitdaging de beoordeling van 
groepen en mengsels. Met betrekking tot mengsel. Feitelijke mengsels die in 
keukenkastjes staan maar ook mengsels in de zin van wij worden dagelijks … Als je kijkt 
naar wat je in het dagelijks leven doet dan word je gewoon blootgesteld aan chemische 
stoffen. En dat is een soort, je zou kunnen zeggen, zo’n cocktail aan chemische stoffen. 
En we willen ook dat het feit dat je aan meerdere stoffen wordt blootgesteld wordt 
meegewogen in de risicobeoordeling. Wij vinden dat dat tot nu toe te weinig gebeurt en 
daar noemen we dan ook voorstellen voor dat dit verbetert in onze methodiek. Dus dat 
zijn de oplossingen. Oplossingen zijn dus screenen en maatregelen voorstellen op 
groepen van vergelijkbare stoffen. En dat noemen we dan het zogenaamde credible 
substitution, het voorkomen daarvan. Want als je de ene gevaarlijke stof verbiedt dan 
bedenkt de industrie wellicht een nieuwe stof met dezelfde eigenschappen die wellicht 
over 10 jaar weer ook zo gevaarlijk blijkt. Ook daar zetten we sterk op in om dat te 
voorkomen. Vandaar die groepsaanpak, heel erg belangrijk, zie je bijvoorbeeld in de 
PFAS-aanpak terug. En de verbetering van de voorspelling met modellen. Ja, wat draagt 
het RIVM bij? Dan ben ik bijna aan het einde van mijn verhaal. Bij nieuwe zorgen of 
vragen over zorg hebben we een nationaal traject. We geven stofadvies aan 
vergunningverleners, we werken aan zogenaamde potentiële ZZS-lijst en die vullen we 
op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een mogelijke ZZS-stoffen die via het 
Europese traject in beeld komen en onderzocht worden. Die voegen we daaraan toe, aan
die lijst zodat we er heel proactief in zijn zodat die lijst ook steeds geüpdate wordt. 
Laatst heeft een collega van ons, Pim Wassenaar, een similarity tool ontwikkeld om ZZS 
ook snel in beeld te kunnen krijgen. Het is een heel mooi model. We doen ook 
internationaal uitfilteren en dat is iets wat gewoon heel krachtig is en snel. En we werken
natuurlijk ook aan verbetering van kennisoverdracht richting Vergunningverlening en 
Toezicht en Handhaving. En op dit moment zijn er ook vooral collega’s van Nicole, Nicole 
zelf, druk bezig met het ontwikkelen van een soort GGD-achtig model waarin we dus 
inderdaad meer een soort getrapte vraagarticulatie nastreven. Als daar vragen over zijn 
dan kan Nicole daar verder ... Ik weet daar zelf niet heel veel van. Europees hebben we 
een heel actieve inbreng in REACH en andere stoffenkaders. Ja, we brengen dus 
nationaal relevante stoffen in binnen REACH, en we noemden hier vanavond al GenX. En 
ook wij hebben bijvoorbeeld ook voor GenX een zogenaamd stoffendossier opgesteld in 
Europees verband en zo gezorgd dat GenX als een zeer zorgwekkende stof is 
aangemerkt in Europees verband. Dus nu is GenX voor alle Europese landen is het op die
lijst gezet als zeer zorgwekkende stof. En ik denk dat dat heel erg belangrijke trajecten 
zijn. Het zijn soms langzame trajecten en misschien minder relevant in een heel direct 
kader zoals locatie-specifiek zoals Dordrecht, maar het zijn wel belangrijke dingen 
waarvan het gevoel is dat jullie ook ervan op de hoogte zijn. We hebben ook een 
methodiek voor het signaleren van zorgstoffen en dat komt soms echt uit de 
beroepspraktijk. Aandachtspunten tot slot. REACH heeft veel gewonnen en veel 
informatie gegenereerd. We hebben lang niet alles opgelost, REACH is niet perfect. We 
proberen echt daarin te zetten op verbeteringen van de komende jaren. Kwaliteit en 
volledigheid van informatie moet in onze ogen beter. Ja, en een soort van generieke 
beoordeling wat je vaak in REACH ziet inderdaad wat meer locatie emissiesituatie, en dat
is ook de kracht van samenwerken in Nederland dat we dus daartoe kunnen bewegen 
dat we de REACH-informatie ook kunnen gebruiken en lokaal en vice versa. We vinden 
ook dat de REACH-registratie ontslaat bedrijven niet van hun informatieplicht. Tijdig 
signaleren van zorgstoffen blijft een uitdaging en dus zijn we ook wel afhankelijk van 
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bijvoorbeeld van VTH-stelsel, dit soort signalen goed ‘…’. En er is kennis nodig over 
stoffen en processen. Belangrijkste is misschien wel voorkomen is beter dan genezen. 
Emissiebeperking, werd vanavond ook al genoemd. Nul emissie is het beste wat er is. En 
emissiebeperking is wat ons betreft ook inderdaad de sleutel naar risicobeheersing. Dit 
was mijn laatste slide, dus hiermee wou ik het afsluiten. Bedankt voor de aandacht, ja.

De voorzitter: Ik neem aan dat de laatste bullets dat dat inderdaad wel goed aankomt 
hier, en dat het duidelijk is dat de emissiebeperking toch de sleutel is. U heeft nog een 
vraag mijnheer Kuhlmann?

De heer Kuhlmann: Ja, klopt. Dank u, voorzitter. Heel erg bedankt voor de presentatie en
het belangrijk werk natuurlijk wat het RIVM ook hierin doet. Ik heb nog een vraag hoe die
normen tot stand komen, want u noemde het al, er is sprake van een 
onzekerheidsfactor. 100 procent zekerheid over hoe een stof, wat voor effecten dat 
heeft, die is er niet te geven en er kan altijd in de toekomst weer nieuwe informatie 
ontstaan. Daar kun je natuurlijk op verschillende manieren mee omgaan met het feit dat 
je op dit moment niet alles weet. Je kunt zeggen goed je weet niet alles, dus het is 
verboden om die stof te gebruiken, of je zegt: met de informatie die we nu hebben 
stellen we deze norm vast en als in de toekomst de informatie verandert dan passen we 
die norm aan. Volgens mij is de systematiek zoals we die kennen waarbij u ook 
meewerkt is de laatste. Het is niet zo als je niet alles weet dat het dan bij voorbaat 
verboden is. Mijn vraag is eigenlijk aan u: waarom is dat niet zo? Hoe zou de wereld 
eruitzien als we dat wel op die manier zouden doen, dus alleen maar stoffen gebruikt 
waarvan je 100 procent zeker weet wat de effecten zijn?

De voorzitter: Nou, daar moet ik wel opmerken dat het RIVM heel duidelijk heeft 
aangegeven dat ze niet over de normen gaan natuurlijk. Maar ik bedoel als iemand 
antwoord wil geven vanuit het RIVM, graag. Het is weer … Ja, 100 procent zekerheid is er
niet, denk ik, maar gaat uw gang.

De heer Luit: Ja, ik kan beginnen en misschien wil Nicole aanvullen. Sowieso in het 
Europese traject, laten we zeggen, er is een registratie van industriële chemicaliën, dan 
hebben we het over een hele grote groep bestaande stoffen. En dat zijn stoffen die al 
heel erg lang in de handel zijn en waar inderdaad de wetgever nu ongeveer 15 jaar 
geleden besloot om de huidige wetgeving in te stellen waarbij er dus een 
informatieplicht was, maar het is geen autorisatiesysteem. Dus het is niet zo dat je voor 
elke stof van tevoren autorisatie moet aanvragen, net zo goed vergunning Europees. In 
het REACH-systeem hebben we dat wel ingebouwd voor een aantal hele specifieke 
stoffen waar we dus echt een autorisatiesysteem hebben. Dat hebben we dus ook 
bijvoorbeeld in andere kaders. Voor bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen hebben 
zo’n systeem in Europees verband voor biocide en voor medicijnen, dat kennen we ook 
allemaal heel goed. Daar is het zo dat je van tevoren in een heel exact dossier, en dan 
denk je bijvoorbeeld echt aan medicijnen voor toepassing bij de mens, dan heb je van 
tevoren een heel uitgebreid dossier nodig. En bij de industriële chemicaliën is dus 
inderdaad een registratiesysteem waarbij de overheid controleert of een bedrijf – dus 
ook een handhavingsregelaar –de informatie goed heeft ingediend of het inderdaad 
veilig is. En er zijn een heleboel checks and balances ingebracht om ervoor te zorgen dat
als je toch zorgen hebt dat je kunt ingrijpen. En dat is bijvoorbeeld wat we doen met die 
restrictiedossiers, bijvoorbeeld met een universeel PFAS-restrictiedossier waar we nu aan
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werken. En eigenlijk zou je zeggen het zou beter zijn om dat andersom te doen, maar ik 
denk dat er dan een onwerkbare situatie zou zijn voor al die stoffen die al sinds de 
industriële revolutie gemaakt zijn.

De voorzitter: Het antwoord is volgens mij duidelijk ook richting de heer Kuhlmann. De 
heer Den Hartog had ook nog een vraag. Probeer kort en bondig te zijn alstublieft, 
anders zitten we hier om twaalf uur nog. Alstublieft, dank.

De heer Den Hartog: Zeker, dank u wel voorzitter. Mijn vraag ligt in het verlengde van 
wat de heer Kuhlmann zei. Die onzekerheidsmarges, en dan wil ik het eigenlijk niet zo 
over die norm hebben, want die ligt inderdaad niet bij het RIVM. We praten over een 
heleboel verschillende PFAS-stoffen waarvan elke afzonderlijke PFAS-stof natuurlijk een 
bepaald gezondheidseffect heeft. En dat onderzoek naar die risico’s, uiteraard zit daar 
een onzekerheidsmarges in, dat is logisch. Maar als je al die onzekerheidsmarges bij 
elkaar neemt van al die stoffen om dat in een totaalpakket te gieten van dit is het risico 
voor de uitgestoten stoffen, ja, waar praten we over welke risico? Welke onzekerheid 
voor de risico’s bestaat er dan? Ik wil daarbij één ding zeggen, een vergelijking die ik wel
vaker maak, de huidige kerncentrales – een compleet ander onderwerp – die zijn 
gebouwd op basis van een risico dat er één keer in de 10.000 jaar iets mee misgaat. In 
mijn leven, ik ben nog geen 10.000 jaar, heb ik het al twee keer meegemaakt natuurlijk 
dat er een grote ramp was met een … Oftewel, nu terug naar PFAS, wat kunnen we 
zeggen over wat voor risico dit nu echt inhoudt? Wat is de kans dat die onzekerheid zo 
groot is dat het toch ernstiger is? En omdat het een persistente stof is en cumuleert, het 
is volatiel, het is toxisch, kunnen we het niet meer terugdraaien in de toekomst.

De voorzitter: Volgens mij is de vraag duidelijk. Het RIVM?

De heer Luit: Ja, ik denk dat we hier niet specifiek een antwoord op kunnen geven. Het is
heel erg lastig om specifiek aan te geven hoe hoog … We hebben ook al aangegeven, we
kunnen niet heel specifiek op PFAS of op GenX ingaan. Nee, dat weet ik niet.

De voorzitter: Nou ja, geen antwoord is ook een antwoord natuurlijk. Lijkt me vrij simpel. 
We hebben nog een vraag naar het RIVM, want dan gaan we door naar de volgende 
presentatie. De heer Van Leeuwen, alstublieft.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is kort maar krachtig. Misschien
heb ik het gemist, dat zou heel goed kunnen. U doet onderzoek in Nederlands verband 
en in Europees verband, maar ik mis een beetje de Verenigde Staten. Het blijkt namelijk 
zo te zijn dat heel veel informatie is over GenX, als je kijkt naar Verenigde Staten van 
Amerika. Neemt u die gegevens ook mee wat elders op de wereld naar voren is gekomen
over schadelijke stoffen?

De voorzitter: De vraag lijkt mij duidelijk. Het RIVM?

De heer Luit: Ja uiteraard. Dat is wetenschappelijk onderzoek en dat is onderzoek 
voortgekomen uit wetgeving vanuit de federale overheid van de VS maar ook vanuit de 
staten. De staten reguleren stoffen ook verschillend. En ik kan alleen spreken wat we 
doen in Europees verband in die PFAS-restricties. We werken met consultaties waarbij 
alle stakeholders, bedrijven, ngo’s, ook andere overheden kunnen reageren. We winnen 
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op die manier zoveel mogelijk informatie in, en alle informatie die ook vanuit andere 
jurisdicties beschikbaar is nemen we mee. Soms is dat pure wetgeving, maar daar kun je
je afvragen in hoeverre is het relevant om te weten dat een bepaalde staat in de 
Verenigde Staten een stof verboden is. Maar wat wel relevant voor ons is om te weten 
van waarom en hoe hebben ze het verboden en wat is bijvoorbeeld de norm, en wat 
hanteren ze nu als het beginsel daarvoor? En die wetenschappelijke basis die informatie 
is voor ons wel relevant, en bijvoorbeeld ook zijn er alternatieven voor de toepassing die 
ze hebben verboden? Dat is een ontzettend belangrijk aspect.

De voorzitter: Het is vervelend, mijnheer Luit. U legt het goed uit, hoor, maar we zitten 
met de tijd, en het antwoord dus is ja, u neemt inderdaad ook dat soort studies vanuit 
ook de VS mee. Nou ja, dat wordt volgens mij gesteld, mijnheer Luit. U neemt toch de 
onderzoeken die in de VS zijn ook toch mee in uw onderzoeken en uw oordeel, of niet?

De heer Luit: In het kort, ja.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Van Leeuwen: Sorry, voorzitter, mag ik nog één verduidelijkende vraag stellen? 
Ik beluister uw antwoord zo dat u wel de wetenschappelijke gegevens meeneemt uit 
andere landen maar niet de empirische gegevens of minder de empirische gegevens? 
Wat gebeurt er echt in zo’n land? Het is niet van wat is de norm in Amerika, maar 
bijvoorbeeld wat gebeurt er in Amerika als je het hebt over schadelijke stoffen enerzijds 
en het aantal kankergevallen anderzijds, die gegevens bijvoorbeeld?

De heer Luit: Nou zeker. Wat u nu benoemd is een epidemiologie en die is zeker wel 
relevant, en als die generiek over een bepaalde stof of stoffengroep gaat waar wij een 
onderzoek naar doen dan nemen we dat zeker mee, ja. Ik kan ook …

De voorzitter: Het antwoord is dus ja. Laten we eventjes wel wezen. We moeten zo 
meteen nog naar de provincie, mijnheer Kuhlmann, dus ja.

De heer Kuhlmann: Heel kort vraagje. Over dat soort onderzoek. Gegevens van 
werknemers bij het bedrijf, daar is natuurlijk een bedrijfsgeneeskundige in dienst los van 
… U beschikt natuurlijk niet over die gegevens, maar als u daarover zou beschikken zou 
dat u helpen bij het beter afstellen van die norm? Is dat informatie, los of u het zelf niet 
mag hebben, maar als u het zou hebben zou dat u helpen bij het vaststellen van de 
effecten?

De voorzitter: Hypothetisch. Mijnheer Luit?

De heer Luit: Ja, ik ben zelf niet heel direct met deze normafleiding betrokken. Ik neem 
aan dat die normen geen toegang hebben tot die bedrijfsvertrouwelijke of 
persoonsvertrouwelijke informatie. Maar als het beschikbaar is dan kan je in de regel dat 
goed gebruiken om tot een zekere, zeker door een afleiding van een norm te komen, ja.

De voorzitter: Dat is duidelijk. Ja, nog heel veel vragen, ik begrijp het. Gaat uw gang. Kort
en bondig, alstublieft.
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De heer Remijn: Ja, eerder had u het over de veiligheidsfactor in uw presentatie, en als ik
dat goed heb begrepen dan is dat de stap van het lab naar de werkelijkheid, kort 
samengevat. Misschien wat kort door de bocht, maar goed. U heeft gezegd door wie het 
wordt vastgesteld, maar u bent er niet op ingegaan wat dat nu echt inhoud, dus kunt u 
dat wat verder toelichten?

De heer Luit: Ja, er zijn verschillende veiligheidsfactoren, en inderdaad is het generiek zo
van lab naar mens bijvoorbeeld of van lab naar ecosysteem. Veiligheidsfactoren, heel 
simpel uitgelegd. Een laboratoriumrat is niet hetzelfde als een mens. Er zit dus een 
onzekerheid in in het effect wat je bijvoorbeeld ziet in zo’n rattenstadium dat te vertalen 
naar een mens. Als je bijvoorbeeld in een rat een levereffect ziet dan moet je dat 
vertalen naar: is dat wel mogelijk in een levereffect in een mens? Daar heb je de 
zogenaamde extrapolatiefactoren voor onder andere voor die vertalingsstappen die je 
moet doen, ja.

De voorzitter: De heer Den Hartog dan als laatste, want dan gaan we echt … We moeten 
ergens door, hoor ik hier, mijnheer Den Hartog.

De heer Den Hartog: Dank u, voorzitter. Ik heb echt een heel korte vraag. Er zijn normen 
voor bodem, lucht en water. Dat moet apart bekeken worden, maar wordt er ook 
gekeken naar de samenhang tussen die dingen, want er zijn veel bewoners hier die 
hebben met alle drie tegelijk te maken. Mocht het zo zijn dat u wederom geen antwoord 
heeft wat is het instituut wat wel die antwoorden kan geven?

De heer Luit: Misschien kan collega Nicole … Kan je hier iets over zeggen, Nicole?

Mevrouw Janssen: Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Er is niet een directe samenhang 
tussen die verschillende normen, zeg maar. Wij noemen dat compartimenten. In het 
verleden, echt meer dan 10 jaar geleden, was er wel wat meer samenhang, voor 
samenhang gezorgd. Dat hebben we losgelaten. En ik weet dat het ministerie opnieuw 
aan het bekijken is om die samenhang te verbeteren, dus daar lopen nu gerichte acties.

De voorzitter: Dus, mevrouw Janssen dank. Ik denk dat het voor de heer Den Hartog ook 
duidelijk is. Ik wilde naar … Nou ja goed. Ik bedoel ik ben een snelle begrijper. Ik hoor nu 
dat het compartimenten zijn, maar dat men wel bezig is om dat inderdaad wat samen te 
voegen. Maar goed, u moet het met het antwoord doen. Wij gaan naar de presentatie 
van de provincie. En daarin dank ik in ieder geval de mensen van het RIVM al voorlopig. 
De heer Jacques Vermaas die mag de presentatie gaan geven.

De heer Vermaas: Ja, dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Alstublieft. 

De heer Vermaas: Ik wacht even op … Nee, daar komt hij aan. Ja, mij is gevraagd om 
samen met mijn collega naast mij Ronald Van Ieperen van de DCMR een duo presentatie 
te geven over het beleid ten aanzien van de ZZS. Ik zal zelf een korte schets gegeven 
van het beleid en mijn collega Ronald zal wat dieper ingaan op de uitwerking en 
uitvoering van het beleid. Mag ik de volgende sheet? Ja, ik sta even kort stil bij het 
nationale beleid. Vervolgens ga ik in op het provinciaal beleid, en tot slot wat actuele 
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ontwikkelingen. Mag ik de volgende sheet? Ja, zowel op Europees als landelijk niveau 
krijgen gevaarlijke stoffen voor mens en milieu de afgelopen jaren in toenemende mate 
aandacht, en dat is hier natuurlijk ook duidelijk. Het opstellen van beleid ten aanzien van
deze chemische stoffen heeft dan ook prioriteit voor de Nederlandse overheid. En het 
Nederlands beleid ten aanzien van zeer zorgwekkende stoffen heeft betrekkelijk 
kortgeleden nog vorm gekregen, en is nog steeds volop in ontwikkeling. Dat nationale 
beleid is voornamelijk opgenomen in de vorm van brieven aan de Tweede Kamer en 
heeft zijn weerslag gekregen in wet- en regelgeving, en daarbij noem ik in het bijzonder 
het is zogenaamde Activiteitenbesluit. Als het gaat om de hoofddoelstelling van dat zeer 
zorgwekkende stoffenbeleid sluiten we aan als Nederland op de Europese ambities zero-
pollution ambition, en is het streven om uiterlijk in 2050 de zeer zorgwekkende stoffen 
volledig uit de leefomgeving te weren. Dat zijn natuurlijk hele mooie streven, daar zijn 
we dus nog niet. Nou, dat nationale beleidsdoel dat is uitgewerkt in drie pijlers. In de 
eerste plaats het in beeld brengen van stoffen die als ZZS kunnen worden 
gekarakteriseerd. Ten tweede het in beeld brengen van emissies en bronnen van zeer 
zorgwekkende stoffen en deze informatie dan ook ontsluiten voor bijvoorbeeld 
vergunningverleners en de bevoegde gezagen. En de derde pijler dan gaat het om het 
minimaliseren van ZZS-emissies naar lucht en water door een bronaanpak via een 
regulering van restemissies. Nou, de inzet in het kader van deze zogenaamde zorgplicht 
is dus gericht op het continu verbeteren. Dat wil zeggen dat de emitterende partijen 
verplicht zijn om periodiek, dat is dus eens in de vijf jaar, aan te geven hoe emissies nog 
verder kunnen worden beperkt als het voorkomen van emissies niet kan. Zogezegd is 
het ZZS-beleid wat we in Nederland hebben gericht op de minimalisatie van emissies 
met een continu proces van verbeteren. Nou, hiermee is dus sprake van emissiebeleid, 
en dat richt zich impliciet op vergunningsplichtige activiteiten waarmee emissies kunnen
worden gereguleerd. Nou, tot slot. Als het om dat nationale beleid gaat houdt het RIVM 
in opdracht van het Ministerie voor de vergunningverleners en bedrijven een lijst bij 
waarop de zeer zorgwekkende stoffen staan. Het gaat daarbij om ruim 1700 stoffen, 
maar dat aantal neemt dus voortdurend toe. En deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt op
basis van wijzigingen en inzichten vanuit Europese wetgeving en verdragen. Daarnaast 
houdt het RIVM ook een lijst bij van zogenaamde potentieel zeer zorgwekkende stoffen, 
en dat zijn stoffen die zich in de Europese beoordelingsprocedure bevinden, hebben we 
net iets over gehoord. En daarbij geldt dat er een aannemelijk vermoeden is dat zij als 
zeer zorgwekkend kunnen worden aangemerkt, maar er is nog geen definitief 
wetenschappelijk bewijs. In 2020, heb ik hier staan, stonden ongeveer 350 stoffen op 
deze lijst. Mag ik dan nu naar de volgende sheet? Dan gaan we nu naar de provincie 
Zuid-Holland. Nou, dat landelijk beleid wat ik net zei is dus nog relatief nieuw. De 
provincie Zuid-Holland heeft dit beleid uitgewerkt en vastgelegd in onze zogenaamde 
beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, en dat is de nota 2018 tot 
2021. Die wordt nu op dit moment verlengd in verband ook met het uitstel van de 
Omgevingswet waardoor dus die beleidsnota nog wat langer van kracht is. En in het 
kader van de beleidsnota zijn er verschillende vast te stellen bijlagen waarop wij 
uitwerking geven aan de wettelijke bevoegdheden met betrekking dat die ZZS-invulling, 
en dat gaat het onder meer over het formuleren van voorschriften in relatie tot ZZS bij 
vergunningverlening en het toezicht op en handhaving van rechtstreeks verregaande 
normen met betrekking tot de ZZS. Nou, juist in Zuid-Holland is er een hoge concentratie
aan bedrijven en activiteiten waarbij de emissie van zeer zorgwekkende stoffen een 
aandachtspunt is. Binnen de Europese en nationale kaders, waar ik net iets over gezegd 
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heb, kan de provincie elke blootstelling aan zeer zorgwekkende stoffen niet voorkomen. 
Daarvoor schieten gewoon de bevoegdheden tekort. Maar mede daarom heeft de 
provincie Zuid-Holland gekozen voor een scherpe koers bij de uitwerking van dat ZZS-
beleidskader. Nou, binnen die wettelijke kaders heeft Zuid-Holland er uitdrukkelijk voor 
gekozen om wat dan heet de potentiële zeer zorgwekkende stoffen gelijk te stellen aan 
de zeer zorgwekkende stoffen, dus potentiële ZZS worden behandeld alsof het ZZS zijn. 
En dat betekent dus een minimalisatieverplichting in de vergunning voor provinciale 
bedrijven. En dat betekent dan ook dat die bedrijven periodiek moeten aangeven hoe zij 
de emissies van stoffen verder kunnen terugdringen. En bedrijven dienen altijd de Best 
Beschikbare Technieken in te zetten of meer. Verder moeten bij de stoffen waar mogelijk
vervangen worden door ander minder schadelijke stoffen. Het tweede punt waarop Zuid-
Holland kiest voor een wat scherpere koers, weliswaar binnen de wet, dat is dat er geldt 
een registratieplicht bij ontdoeners van afval ten aanzien van de pZZS-gehalten, die dan 
doorgegeven zouden moeten worden om de afvalverwerkers die uiteindelijk de 
vergunning aanvragen. En als derde element in de wat scherpere koers binnen Zuid-
Holland geldt een onderzoeksplicht bij ontdoeners van afval om te bezien of de ZZS uit 
afvalstroom te halen is. Zoals gezegd de uitvoering van beleid waar Ronald zo meteen 
op in zal gaan is binnen de provincie belegd bij de vijf omgevingsdiensten. Die voeren in 
mandaat de wettelijke VTH-taken uit. Wij zien als provincie dat het VTH een vrij krachtig 
instrument is om onze ambities en beleid te realiseren. De DCMR is binnen Zuid-Holland 
dan de grootste Omgevingsdienst waar bovendien extra taken ondergebracht zijn zoals 
bijvoorbeeld de uitvoering, en dat is wel relevant in deze gemeente van het Besluit 
Risico’s Zware Ongevallen, het BRZO. Mag ik dan de volgende sheet? Tot slot dan nog 
wat actuele ontwikkelingen. Zoals gezegd, het landelijk beleidskader is relatief nieuw. 
Vanaf 2017 heeft de provincie actief invulling gegeven aan het nieuwe wettelijke kader. 
Het dossier Chemours wat in deze gemeente speelt heeft ook landelijk in de 
belangstelling gestaan en heeft zeker bijgedragen aan een extra focus op het ZZS-
beleid. Nou, provincie Zuid-Holland heeft in 2017 opdracht gegeven aan de 
omgevingsdiensten om de ZZS-emissies van bedrijven waar wij als provincie bevoegd 
gezag voor zijn in kaart te brengen, en vervolgens de vergunningen daarop te 
actualiseren. Dat is brandsgewijs gebeurd, er zijn bedrijven aangeschreven in het kader 
van de zogenaamde informatieplicht, en om vervolgens inhoud te geven aan die 
minimalisatieverplichting die geldt voor de ZZS. Nou, Ronald zal zo meteen verder 
ingaan op dit traject en wat het ook opgeleverd heeft. Op dit moment is het beleid en de 
normering voor ZZS nog verkokerd. Daar hoorden we net ook al iets over, per 
milieucompartiment gelden verschillende normen. Voor emissies naar lucht en water 
geldt een minimalisatieplicht. Voor de uitstroom naar afval echter nog niet, waardoor je 
ook weer een risico op afwenteling krijgt. Vandaar dat wij als Zuid-Holland ook bij het rijk
pleiten om in het kader van de zogenaamde komende wijziging van het besluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen, de minimalisatieverplichting voor ZZS in 
afvalstromen te bewerkstelligen. Nou, dat sluit dan ook weer aan bij de ambities met 
betrekking tot de circulaire-economie, want als de vergaande bronaanpak wordt 
toegepast komt er ook geen ZZS in de keten en komt het in een later stadium eventueel 
ook niet uit. Nou, dat beleid ten aanzien van pZZS lopen wij als de provincie Zuid-Holland
landelijk wel redelijk voorop, alhoewel andere provincies ook wordt bezien of dit beleid 
met betrekking tot pZZS ook deels kan worden overgenomen. Toch leeft er twijfel over 
de juridische houdbaarheid van dit beleid. Daarom pleiten we bij het rijk ook om het 
pZZS-beleid, dus het gelijkschakelen van pZZS aan ZZS, landelijk te gaan borgen. Mijn 

45



volgend punt is de lobby die wij voeren richting het rijk als het gaat om de ondersteuning
voor de aanvraag voor een Europees verbod van PFAS bij het Europees chemicaliën 
agentschap. In dit kader loopt er een discussie over uitzonderingen ten behoeve van de 
zogenaamde essentiële toepassingen. Nou, Zuid-Holland pleit in ieder geval voor een 
bondig en duidelijke lijst met uitzonderingen. Die moet dus niet te groot zijn. Het 
volgende punt als het gaat om het beheersen van de ZZS-emissies zijn er meer partijen 
aan zet. Zorgt voor directe lozing op het oppervlaktewater dat bijvoorbeeld 
Rijkswaterstaat of een waterschap het bevoegd gezag is als het gaat om ZZS-beleid. 
Maar van belang lijkt ons ook dat er meer aandacht gegeven zou kunnen worden aan de 
ZZS-emissies bij bedrijven waarvoor gemeenten bevoegd gezag zijn. Wat ons betreft 
ontbreekt dat beeld, en ons lijkt dat hier ook zeker nog winst te behalen valt. Nou, tot 
slot dan nog een opmerking over het rijksbeleid wat dit kalenderjaar is geëvalueerd en 
de staatssecretaris heeft een brief aan de kamer gestuurd met de resultaten van die 
evaluatie. Conclusies zijn kort gezegd dat er meer samenhang in beleid zou moeten 
komen gericht op de risico’s van chemische stoffen waarbij ook aan cumulatie gedacht 
kan worden. En de tweede conclusie is dat er toch meer ondersteuning voor bevoegd 
gezagen en bedrijven gewenst is ten behoeve van de beleidsuitvoering. De 
staatssecretaris gaat uiteindelijk komen volgend jaar met een impulsprogramma 
Chemische Stoffen om sneller en beter de milieuvervuiling van chemische stoffen terug 
te dringen. Nou, wij als het Holland zien de nodige kansen in dit impulsprogramma om 
ons lobbywensen ook op een of andere manier gehonoreerd te krijgen. Dat was in ieder 
geval mijn deelbijdrage.

De voorzitter: Dank u wel. En dan glij ik maar even voor natuurlijk aan uw collega. Ik wil 
nog even aangeven dat we nu bijna op half zitten, dus dat betekent dat we nog een half 
uur maar uitloop hebben op dit onderwerp. Gaat uw gang, gelijk.

De heer Van Ieperen: Dank u wel. Mijn naam is Ronald van Ieperen, ik werk bij de DCMR 
en ik ben programmaleider voor de Omgevingsvergunningen, en ik werk daar bij de unit 
– zo heet dat bij ons – die zich bezighoudt met vergunningverlening voor provinciale 
bedrijven, en ik zit met name aan de industriële kant. Daar ben ik programmaleider. Je 
zou kunnen zeggen een soort van beleidsmedewerker die zorgt voor vertaling van beleid
naar uitvoering en vice versa. Onze presentatie die heeft enige overlap. Ik zal hier en 
daar wat sneller doorheen gaan en hier en daar nog wat accenten leggen die Jacques 
niet heeft gedaan. Dus ik zeg toch wel iets over het wettelijk kader. Toch even kort: wat 
zijn ZZS en pZZS? Het aangescherpte beleid, daar heeft Jacques ook al iets over zeggen, 
en dan met name het uitvraagproject. Had Jacques ook al iets over gezegd, in opdracht 
van de provincie: hoe komen we nu achter wat nu de ZZS-emissies bij die andere 
bedrijven zijn, bij dat beleid dat we ineens veel meer ZZS hebben dan vóór dat 
Activiteitenbesluit? Nou, dat is het resultaat en toch nog even een paar VTH-
ontwikkelingen. Daar kan ik hier en daar nog aanvullen wat Jacques heeft verteld. 
Volgende graag. Volgens mij zit er een animatie in. Maar goed, ik zei het al, het 
Activiteitenbesluit heeft Jacques ook al gezegd, is bepalend, is de start van het huidige 
ZZS-beleid. Het Activiteitenbesluit zegt uitsluitend iets over emissies naar de lucht. We 
hebben natuurlijk ook te maken met emissies naar water. Direct heet het dan, een 
directe lozing en een indirecte lozing. Een directe lozing zit bij het waterkwaliteitsbeheer 
en de indirecte lozing bij het Wabo bevoegd gezag die ook verantwoordelijk is voor de 
luchtemissies. Volgende graag. En dat beleid zit in de zogenaamde Best Beschikbare 
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Techniek documenten, en die zijn verplicht voor de vergunningverlener om te 
raadplegen bij het schrijven van de vergunning. Nou, er is natuurlijk een zorgplicht. 
Aandacht voor het voorkomen. En als dat niet kan dan moet je reduceren. En dan 
hebben we het eigenlijk over end-of-pipe maatregelen. En kern is het vermijdings – en 
reductieprogramma, daar is ook continu aandacht voor. Reductie of in ieder geval 
vermijding en daarna reductie. En we hebben de informatieplicht die eens in de vijf jaar 
gebeurt en die geeft het bevoegd gezag de gelegenheid om te beoordelen of die 
continue verplichting ingevuld wordt. Belangrijk is ook dat we toetsen aan de 
luchtkwaliteitsnormen. De normering, heeft het RIVM al iets oververteld, maar wij 
toetsten voor lucht aan de zogenaamde maximaal toelaatbare risico, en de bijdrage van 
de emissie mag niet leiden tot een overschrijding van deze norm lucht, en voor water 
heet dat dan, de milieukwaliteitseis, maar dat werkt op min of meer dezelfde wijze. 
Maatregelen. Heel vaak wordt gezegd de maatregelen zijn op BBT-niveau, Best 
Beschikbare Technieken, maar dat klopt niet helemaal. Minimalisatie gaat veel verder 
dan Best Beschikbare Technieken. We noemen dat in de wandelgangen de BBT+. Je ziet 
ook dat normering met betrekking tot kosten die we redelijk achten bij het nemen van de
maatregel liggen bij ZZS-stoffen meer dan een factor 1000 hoger dan voor reguliere 
organische stoffen bijvoorbeeld. Belangrijk is ook dat minimalisatie betekent niet dat als 
we een besluit hebben genomen in de vergunning op minimalisatie dat er dan niet meer 
geëmitteerd mag worden. Nee, uiteindelijk kan dat besluit leiden na een integrale 
afweging dat een emissie wat geaccepteerd wordt in het kader van de 
vergunningverlening, in het kader van de Wabo. Nou Jacques zei het al, we zijn voor 1-1-
2016 begonnen worden met pak en beet 100 minimalisatieverplichte stoffen, en dat is 
opgelopen tot nu 1700, dus dat is best een forse uitbreiding van het aantal ZZS, en er 
zijn 350 ZZS. Nou, wat zijn ZZS, toch even de positionering. Alle gevaarlijke stoffen ZZS 
en SVHC. Graag de volgende. De ZZS die komen, de definitie, uit het REACH. Die is als 
het ware overgenomen uit het Activiteitenbesluit en in de BBT-documenten voor water, 
en die geven aan: als het deze en deze eigenschappen heeft is het een ZZS. Het REACH 
kan ook in het Engels vertaald naar zeer zorgwekkend, Substances of Very High Concern.
Maar het is een deelverzameling van de Nederlandse ZZS. Dat zijn er veel minder dan de
Nederlandse ZZS, dus wij kennen een veel breder kader voor welke stoffen vallen onder 
de minimalisatie. Volgende graag. Nou, pZZS is al gezegd. Waar een vermoeden van is 
dat het voldoet aan de ZZS-criteria en dat is natuurlijk een deelverzameling van de 
gevaarlijke stoffen. PFAS even. Er zijn een aantal PFAS’en die echt zijn aangewezen als 
ZZS, en de overige PFAS zijn als groep aangewezen als potentieel ZZS. Volgende graag. 
Het aangescherpt beleid, nog even aanvullend. PZZS is op basis van het EU-
voorzorgbeginsel. Dat is geen verordening, maar het is een mededeling van de EU die 
zegt je kunt als lidstaat ook iets met een stof, ook al is het nog niet bewezen dat het een 
kwalijke stof is, maar wel zeer waarschijnlijk is dat het zo is. En dat is wel een belangrijk 
begrip want daar gaat ook vaak de beroepen over die bedrijven instellen van die pZZS-
lijst die voldoet niet aan de EU-Voorzorgsbeginsel. Dat is de uitdaging die dadelijk bij de 
rechter plaatsvindt: kunnen we dat in stand houden? We hebben niet alleen pZZS- en de 
ZZS-lijsten, maar we hebben ook nog andere stoffen die nog niet geclassificeerd zijn 
vanuit andere EU-kaders, maar waar we ook het vermoeden hebben dat die voldoet aan 
ZZS. Ook daar vragen we aan het RIVM om hun advies, en als het advies luidt 
gelijkwaardige zorg als ZZS of pZZS zoals het dan heet nemen we dat in de 
vergunningverlening ook mee. Het ZZS/pZZS primaire ontdoeners, het verhaal van 
Jacques is al verteld. En het voorkomen van primaire ontdoeners van het ZZS in afval is 
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ook al genoemd. In 2017 was de politieke wens om naar aanleiding uiteraard ook van 
Chemours, maar ook vanwege de uitbreiding van de stoffenlijst van 100 naar 1700 ZZS: 
hoe zit dat nu bij die andere bedrijven? Dus is een opdracht verleend aan de Zuid-
Hollandse OD’s om die consequenties goed in kaart te brengen als de vergunning niet 
actueel is om die dan te actualiseren. Nou, dat is een project, dat heeft vier jaar gelopen,
dat is afgelopen jaar 31 december is dat in principe geëindigd. Volgende sheet graag. 
Uiteindelijke heeft die aanpak, daar liep de provincie wel in voorop, een navolging 
gekregen in een bestuurlijke afspraak met andere provincies om dat ook te doen. Nou …

De voorzitter: Hoe ver bent u op dit moment?

De heer Van Ieperen: Ik denk dat dit …

De voorzitter: Nee, goed, maar u begrijpt mijn opmerking?

De heer Van Ieperen: Ja. Oké. Het resultaat van het project is dat bedrijven hebben daar 
goed aanvulling aangegeven, hebben een goed beeld van de ZZS-emissies en de pZZS-
emissies en -lozingen. En bij de afvalverwerkende bedrijven is dat een stuk minder 
geweest. Er zijn geen overschrijdingen van de MTR’en en de MKE’s, dus van de 
kwaliteitsnormen in de lucht en in het water. Maar we moeten wel twee derde van de 
150 industriële bedrijven actualiseren omdat hun vergunning niet alle 
minimalisatieverplichting voor alle stoffen zijn opgenomen, dus dat moet hersteld 
worden en dan zijn we nog in volle gang. Bij de afvalbedrijven moet dat bij vrijwel alle 
bedrijven, en we nemen in die actualisatie het hele PZH-beleid mee. Nou, beroep is al 
gezegd. Hebben we mooi opgenomen in de VTH-plannen. Nou, hier hebben we het ook 
over gehad. Wat kan ik daar nog van vertellen? Ik denk even over de gemeentelijke 
bedrijven ODNL, dat is de organisatie voor de 29 OD’s, is wel bezig om ook voor 
gemeentelijke bedrijven een plan van aanpak op te stellen, maar daar zijn natuurlijk veel
meer bedrijven en dat is echt een branchegerichte aanpak. Welke branches zijn nu 
relevant om als eerste ook een soort uitvraag te doen.

De voorzitter: Dank u wel. Tot zover. En we hebben ook nog een presentatie van de 
Omgevingsdienst zo, dus ik weet niet of u boterhammetjes bij u heeft. Ja, ik kan ook 
natuurlijk de Omgevingsdienst ook eventjes de presentatie laten doen en dat we daarna 
de vragen stellen. Nee, dat is waar. Dat is het voordeel van de Omgevingsdienst 
natuurlijk. Ja, ik kijk naar de commissie natuurlijk op dat punt wat u dan wilt, want als u 
dat wilt doorschuiven dan komen we tot de beslissing eigenlijk dat we een vierde 
beeldvormende commissievergadering moeten hebben. Samen met het onderzoek wat 
ook nog moet komen dan. Ja, als dat zo is dan in ieder geval mijnheer Hakkeling en dank
daarvoor. En dan gaan we naar de heer Groenewege voor de vragen.

De heer Groenewege: Dank u wel. Het is door de heer Vermaas en door de heer Van 
Ieperen genoemd dat bedrijven een minimalisatieverplichting hebben voor emissies van 
…

De voorzitter: Momentje, mijnheer Groenewege. Er wordt allemaal naar mij gewuifd. Wat
is de bedoeling van het gewuif, alstublieft? 

Mevrouw …: Of er nog vragen zijn voor het RIVM?
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De voorzitter: O, oké. Zijn er nog vragen voor het RIVM? Dat is een terechte vraag, want 
dan kunnen we die afsluiten. Nee, dan dank ik in ieder geval de mensen van het RIVM en
dan kunt u ook afsluiten. Dank u wel voor uw bijdrage. Mijnheer Groenewege, gaat u 
door.

De heer Groenewege: Even checken. Ja, door de heer Vermaas en de heer Van Ieperen is
beiden genoemd dat bedrijven een minimalisatieverplichting hebben voor de emissie 
van zeer zorgwekkende stoffen als het voorkomen van emissies niet kan. Maar je kan 
toch gewoon een productietak sluiten, en dan is je emissie nul? Dus het lijkt me dat het 
voorkomen van emissies altijd kan, dus hoe wordt dan handen en voeten gegeven aan 
deze voorwaarde?

De heer Van Ieperen: Dat gaat niet zomaar. Dat kent een afweging, en die afweging is 
voor minimalisatie … Het minimalisatiebeleid is je moet eerst kijken naar het voorkomen 
van en als dat niet lukt dan gaan we minimaliseren. En in dat proces worden diverse 
zaken afgewogen. Er wordt gekeken naar de luchtkwaliteitseis, maar er wordt ook vooral
gekeken naar zijn er technieken mogelijk, en hoe duur zijn die technieken. En voor die 
kosten zijn toch normen inmiddels vastgesteld, wel voor lucht als naar water. En die zegt
eigenlijk als het … Ik zal toch even de getallen geven als een voorbeeld, hè. Voor 
reguliere stoffen is bijvoorbeeld 20 euro per vermeden kilogram voor organische stoffen 
is is de norm, en voor dan vormige ZZS is dat 3000 euro per vermeden kilogram. En dan 
hebben we nog een afwegingsgebied tot 30.000 euro per vermeden kilogram. Als het 
daarboven zit dan moet je van goeden huize komen om die maatregel af te dwingen. 
Duurder is hoe verder in het afwegingsgebied en zelfs daarboven. Kijk, als het daarboven
zit dan is eigenlijk de maatregel niet kosteneffectief, en dat is een afweging die het 
gevoegd bezag moet maken. Maar in ultimo is wel de MTR, de luchtkwaliteitsnorm en de 
waterkwaliteitsnorm, mag nooit overschreden worden, dus dat is niet gerelateerd aan 
kosten. Als het bedrijf dat niet reduceert dan betekent dat weigering van de vergunning 
of een dergelijke maatregel die heel erg duur is, en die nog veel duurder is dan 30.000 
euro. Maar zit het daaronder dan krent het dat afwegingsgebied. En dat is niet zomaar. 
Je kunt niet zomaar een knoop in een schoorsteen leggen.

De voorzitter: Nou, dat is duidelijk. De heer Den Hartog.

De heer Den Hartog: Ja, ik dank u. Ja, gedeeltelijk bordurend voort op wat de heer 
Groenewege zegt, want ik heb in de presentatie van het RIVM gezien dat alle PFAS-
stoffen of zeer zorgwekkend zijn of potentieel zeer zorgwekkend. Ik heb in jullie 
presentatie gelezen dat jullie dat pZZS is ZZS, dat jullie dat gelijk behandelen, en ik zie 
jullie hoofddoelstelling in 2050 volledig weren. Dus dat is het doel. Waarom dan niet nu? 
Ik begrijp net wel wat u gezegd heeft, maar kennelijk zijn die bezwaren er niet in 2050. 
Waarom niet nu? Het geeft nu al allerlei risico’s, dus ik begrijp het niet. En bovendien 
wat u, een tweede vraag, net zei iets van 20 euro per kilogram. Kijk, er zijn heel veel 
verschillende stoffen. Met een kilogram botuline kun je meer dan een miljoen mensen 
doodmaken, dus een kilogram kan extreem veel effect hebben. Nu is dit PFAS, dat weet 
ik ook wel. Maar ik begrijp het niet, dus daar zou ik graag wat uitleg over willen hebben.

De voorzitter: Dat is duidelijk.
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De heer Van Ieperen: Nou, we hebben te maken met een wettelijk kader en we dienen te
opereren binnen het wettelijk kader. En er zit wel enige beoordelingsruimte in dat 
wettelijk kader en dat vult … Bijvoorbeeld het PZH-beleid is zo’n invulling van 
gebruikmakend van de beoordelingsruimte, maar die is relatief beperkt. En laten we 
zeggen de doelstelling van 2050 wordt in principe niet bereikt precies opererend binnen 
dat wettelijk kader. Daarvoor is beleid nodig en aanvullend beleid dat dat uiteindelijk 
mogelijk maakt. Maar je kunt niet zover komen als je opereert binnen het wettelijk kader.

De voorzitter: Dus dat is duidelijk. De heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja, dank u voorzitter. Ik heb twee vragen voor de heer Vermaas van 
de provincie Zuid-Holland. De eerste vraag is: kan de provincie nog meer doen? Ik hoor 
natuurlijk, u doet heel veel. U vaart scherp aan de wind zelfs zodanig dat het bedrijf zegt:
goed, u gaat eigenlijk te ver en daarvoor moeten we elkaar in de rechtszaal zien. Maar ik
ben benieuwd op de menukaart van alle opties die er binnen de grenzen van de 
rechtsstaat zijn zijn er nog opties beschikbaar die nu nog niet in zet is? Kunt u nog 
verder gaan? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is: hoe kijkt de provincie naar 
vervuiling uit het verleden? We hebben nu gehoord de maatregelen die worden 
genomen ten opzichte van de uitstoot bij de productie nu, maar die fabriek die staat hier
natuurlijk al heel wat decennia, en heeft de provincie ook kijk op de vervuiling uit het 
verleden?

De voorzitter: Gaat uw gang. Kan het nog strenger, volgens mij, is de vraag in eerste 
instantie.

De heer Vermaas: Ik zou het zo 1-2-3 niet weten eerlijk gezegd. Ik denk wel dat ons 
lobbytraject waar ik iets over heb gezegd dat dat wel een heleboel mogelijk maakt, want 
we dringen bij het rijk aan op verdere verscherping, dus dat zou mijn antwoord op dit 
moment zijn. En de andere vraag die u stelt met betrekking tot vervuiling uit het 
verleden, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Kun je daar iets aan toevoegen?

De heer Van Ieperen: In principe kunnen we daar niet zoveel mee. Ik bedoel, het gaat 
erom een vergunning die bedrijven aanvragen voor activiteiten die ze willen uitvoeren 
en nu uitvoeren of in ieder geval willen uitvoeren, en daar krijgen ze een vergunning 
voor. Als je doelt op van maar in de lucht is toch al een bijdrage, is toch al langer 
geëmitteerd? Pas dan zou je wel kunnen zeggen: dan draagt dat wel bij tot een 
achtergrondniveau. En de beoordeling van het maximaal toelaatbare risico, de 
luchtkwaliteit wat ik net schetste, die zorgt ervoor dat de nieuwe bijdragen nooit mag 
leiden, inclusief de achtergrond, de emissie uit het verleden, dat het door die nieuwe 
bijdrage de norm overschreden wordt. Dat is het, denk ik. 

De voorzitter: Oké, helder. De heer Remijn en dan de heer Droog en dan de heer Den 
Hartog.

De heer Remijn: Bedankt voor de heldere presentatie. Een vraag aan de heer Vermaas 
van de provincie. U zei dat er nog winst te behalen valt op het gemeentelijk niveau waar 
de bevoegdheid ligt rondom het WTH. Mijn vraag was: op welke wijze valt er dan nog 
winst te behalen op gemeentelijk niveau?
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De heer Vermaas: Volgens mij zei ik dat wat ons betreft het beeld ontbreekt als het gaat 
om, zoals wij dan opdracht hebben gegeven aan Omgevingsdiensten om te 
inventariseren hoe het nu zit met die minimalisatieverplichting bij bedrijven, dat 
vervolgens dan doorwerkt in hun vergunning. Bij ons ontbreekt het beeld als het gaat om
gemeentelijke bedrijven. Dat is wat ik gezegd heb. En even kijken, uw vraag was nu hoe 
je dat aan zou kunnen pakken.

De voorzitter: Nou goed, ik moet wel even. Of deze vraag relevant is in deze commissie 
omdat we het natuurlijk hebben over Chemours en dat er ook gemeentelijke bedrijven 
zijn die gemeentelijke vergunningverlening onder moeten vallen is wat anders, denk ik.

De heer Vermaas: Ja, ik maakte die opmerking met betrekking tot het vraagstuk van het 
ZZS-verontreiniging. Generiek …

De voorzitter: Maar dat staat buiten het Chemours-verhaal.

De heer Vermaas: Dat snap ik, ja.

De voorzitter: De heer Droog had ook nog een vraag.

De heer Droog: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Vermaas en mijnheer Van Ieperen, dank 
u wel voor de presentatie over het beleid van de ZZS-emissies belicht vanuit de 
provincie en vanuit de DCMR. Ik heb nog een vraag over de minimalisatieplicht. Als het 
gaat om ZZS-emissies is er voor de uitstroom naar grond en water een 
minimalisatieplicht, en ik begreep dat er voor de uitstroom naar afval geen 
minimalisatieplicht is. Ja, we weten dat de opslag en verwerking van afval en heikel punt 
is. Worden daar stappen in gezet? Is daar een beleid voor in ontwikkeling om daar 
naartoe te komen?

De voorzitter: Ja, nu had ik al gehoord dat daar al stappen zouden worden gezet, maar 
gaat uw gang.

De heer Van Ieperen: Ten eerste zei u iets over minimalisatieverplichting ten aanzien 
van bodem. Dat is niet het geval. De minimalisatieverplichting uit de wet geldt voor 
emissies naar lucht en emissies naar water. Voor bodem is het niet. Het is meer een 
wens om dat meer integraal te maken, en dat is ook ingebracht in het I&W-programma, 
Ministerie impulsprogramma Chemische Stoffen, dus dat is even dat punt. En met 
betrekking tot afval is die minimalisatieverplichting ook niet vanuit de wet. Dat is 
emissies naar lucht en emissies naar water, maar wij dat dat vanuit de provincie heeft 
dat tot beleid geleid van, ja, maar bij afval moet dat ook spelen, moet je ook bij de bron 
kijken daar waar het ontstaat, met name bij het industrieel afval: kan het bedrijf niet 
beter zijn best doen om te voorkomen dat er ZZS in het afval terechtkomt? En dat is ook 
precies wat wij doen in de vergunningen. Wij nemen nu ook dat voorschrift op per 
definitie dat een bedrijf dat moet gaan onderzoeken: op welke wijze is het mogelijk om 
ZZS uit het afval te halen? Maar dat is een hele lijst van overwegingen en van informatie 
die ze moeten leveren waaronder kosten, en ook een vergelijking van kosten 
bijvoorbeeld van als ze toch kiezen voor externe verwerking. Nou, het is best lastige 
materie, maar dat is in ieder geval wel wat wij nu opnemen in de vergunning om wel de 
bedrijven aan het denken te zetten: wat is mogelijk op dat vlak?
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De voorzitter: Ik denk dat het duidelijk is. De heer Den Hartog had ook nog een vraag. 
Gaat uw gang.

De heer Den Hartog: Ja, dank u voorzitter. Er was één zin uit uw presentatie die me een 
beetje verontruste, en ik lees het nog even voor: ZZS en pZZS bij afvalverwerkende 
bedrijven niet goed in beeld. Er we worden nu juist geconfronteerd met een situatie dat 
het afval van Chemours niet weg kon worden gevoerd. Dan hebben ze drie 
mogelijkheden, opslaan, maar dat kan natuurlijk niet in het oneindige. Stoppen, ik heb 
sterk de indruk dat zij dat niet willen. En ja, de derde mogelijkheid is dat ze het zelf 
wellicht gaan verwerken, verbranden of weet ik veel wat. Stelt u zich eens voor dat 
Chemours die optie kiest en jullie hebben het niet goed in beeld, hoe kunnen we er dan 
voor zorgen dat het allemaal goed en schoon verloopt?

De voorzitter: Het is een hypothetische vraag, natuurlijk.

De heer Den Hartog: Ja, maar het is wel één van de drie mogelijkheden die genoemd 
zijn, en …

De voorzitter: Ik laat de heren heel kort even antwoord geven.

De heer Van Ieperen: Ik heb gezegd dat het inderdaad niet goed in beeld is, en het 
probleem is dat veel afval diffuus binnenkomt bij een afvalverwerker. En er is ook geen 
wetgeving die zegt: u moet zoveel … Als u aan mij afval geeft dan moet ik informatie 
hebben over het ZZS-gehalte. Dat staat niet in de wet. En blijkbaar is dat ook niet de 
praktijk. Er is heel veel onduidelijkheid over welke ZZS nu in die afvalstromen zitten. Er 
wordt wel heel hard aan gewerkt om dat wel voor mekaar te krijgen, maar bedrijven zijn 
toch best wel terughoudend om zelfstandig te gaan meten en analyseren. Maar we zijn 
daar wel mee bezig, en we leggen nu ook eisen op aan de ontdoeners om die informatie 
te onderzoeken en ook het gehalte te bepalen en die informatie ook door te geven aan 
de afvalverwerkers.

De heer Den Hartog: Heel kort daarop reagerend. Ligt dat geheel op het bordje van 
DCMR Zuid-Holland of is de gemeente Dordrecht die daar ook wat aan zou kunnen doen?

De heer Van Ieperen: Dit is een gesprek wat bij de vergunning van Chemours 
bijvoorbeeld of bij de provinciale bedrijven door de provincie geregeld wordt in die 
betreffende vergunning.

De voorzitter: Dat is duidelijk. De provincie. Eerst de heer Groenewege en dan de heer 
Kuhlmann nog eventjes.

De heer Groenewege: Ja, ik zit nog een beetje te malen met het antwoord op mijn vorige 
vraag dat in feite bedrijven als het te duur is om de uitstoot te voorkomen toch kunnen 
worden toegestaan om zelfs zeer zorgwekkende stoffen uit te stoten. Is er dan niet een 
categorie stoffen waarvoor uitstoot echt wordt uitgesloten waarbij die economische 
afweging niet plaatsvindt? U noemde iets over milieunormen, dat is één potentiële 
oplossing, maar wellicht is er ook een categorie stoffen waarvan je gewoon zegt: die mag
niet uitgestoten worden?
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De heer Van Ieperen: Dat zit niet in de Wabo. Dat zit meer op het REACH-vlak. Dat zijn 
de autorisatiestoffen die een … Ik ben niet helemaal thuis … Wat is een ander wettelijk 
kader? Dat is het stoffenbeleid waar het RIVM iets over verteld had. Dat is het REACH-
traject en daaruit kan volgen dat ze zeggen: nou, het stof zal worden uitgefaseerd omdat
het zo gevaarlijk is. En wat begint vaak een restrictie in het gebruik, en daar zijn allemaal
vergunningen voor in het kader van …

De voorzitter: Dat is dus aan Brussel, toch, in dat geval vanuit de verordeningen dat dat 
bepaald moet worden?

De heer Van Ieperen: En dat wordt gecontroleerd door de landelijke inspectie, de ILT, en 
niet door de Wabo.

De voorzitter: De heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja, dank u wel, voorzitter. In vervolg van de vraag van de heer Den 
Hartog over de actualiteit, transportverbod van het afval dat niet nu naar Antwerpen 
mag gaan. Er loopt geen pijpleiding vanuit Chemours naar Antwerpen, dus er is een 
vergunning om dat voor een bepaald deel op te slaan zodat dat steeds vervoerd kon 
worden. Wat betreft de Dordtse VVD moet dat niet uitgebreid worden, moet dat 
maximum zoals het nu is gehandhaafd worden. Ik ben heel benieuwd hoe DCMR hier 
tegenaan kijkt. Zit er een kans in dat dat wel uitgebreid wordt? Dat zou ik zorgwekkend 
vinden, maar ik hoor graag uw gedachten daarover.

De voorzitter: Vanuit de vergunning als dat dan wordt uitgebreid, hoor ik. Kan dat 
überhaupt?

De heer Van Ieperen: Nou, ik zal hier in zijn algemeenheid op antwoorden. Ik bedoel, ik 
zal niet ingaan op de specifieke Chemours-casus. Ik weet daar ook niet veel van, maar in
zijn algemeenheid vraagt een bedrijf aan: nou, ik heb gevaarlijke en niet-gevaarlijke 
afvalstoffen en sommige gevaarlijke afvalstoffen moeten in een bepaald gebouw staan 
die aan bepaalde eisen moet voldoen. En die kent natuurlijk ook een soort van 
capaciteit. Nou, daar wordt aan getoetst of het voldoet aan die veiligheid voor 
brandveiligheid en dergelijke om te voorkomen dat die afvalberg afbrandt of wat dan 
ook, wordt het voldoende beschermd. En zo kijk je ook naar niet-gevaarlijke afvalstoffen, 
met name denk ik naar bescherming naar de bodem en dergelijke. Voldoet het aan dat 
soort eisen? Dus het is niet zozeer dat je zult zeggen je mag niet meer dan zoveel 
hebben, het moet voldoen aan de eisen met betrekking tot bescherming van het milieu, 
hetzij bodem, hetzij veiligheid. Daar wordt aan getoetst. En als het dan zoveel afval is 
dat het op een buiten bodembeschermende voorziening komt te staan of buiten het 
gebouw, ja, dan zijn ze in overtreding.

De heer Kuhlmann: Nog een vraag. Gelet op de actualiteit, is dit ook iets wat aandacht 
heeft bij de handhaving op dit soort onderwerpen?

De heer Van Ieperen: Absoluut.

De voorzitter: Kort en bondig, duidelijk. Ja, dank in ieder geval voor de Omgevingsdienst 
dat ze dit eventjes er zo in hebben gefietst, want het is een taai dossier en iedereen 
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heeft altijd heel veel vragen. En ik denk eigenlijk dat we kunnen concluderen … Dank in 
ieder geval voor de aanwezigheid en voor de informatie. Ik denk dat dat voor de 
commissie en voor de raad zeer nuttig was. En eigenlijk kijk ik ook naar de commissie, 
want de conclusie was van dat we naar ronde vier gaan om beeldvormend te … En dan 
hopelijk het onderzoek dan ook hebben, en dat we dat dan samen met de 
Omgevingsdienst samen kunnen vatten in een beeldvormende commissie weer. Nou, 
dan wil ik in ieder geval iedereen danken en wel thuis.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 december 2022.

De griffier,                                              De voorzitter,

A.E.T. Wepster                                        A.W. Kolff
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