
 

PLENAIR VRAGENHALFUUR 

Datum: 22 november 2022 
 

Criteria mondelinge vragen: Politiek van aard (en niet technisch), over een actueel onderwerp en bondig geformuleerd 

 

 

 Indiener Onderwerp Vragen 

1. Abdullah 
Uysal, 
GroenLinks, 
VSP 

Dordtse molen Vorige week hebben wij kennisgenomen van het artikel in het AD over de benodigde restauratie van 
de enig bewaarde molen van onze stad. Om de financiering daarvoor rond te krijgen is de 
molenstichting nog op zoek naar ruim een ton. Vindt het herstel in de loop van 2023 niet plaats, 
dan zou dit op termijn het einde van de molen kunnen betekenen.  

1. Hoe kijkt het college naar het belang van deze enig overgebleven Dordtse molen voor de 
stad? 

2. Welke mogelijkheden ziet het college om het voortbestaan van de molen te waarborgen? 

2. Pieter 
Groenewege, 
PvdD 

DuPont te 
Koop 

“Gisteren lazen we in het nieuws dat DuPont haar Dordtse vestiging te koop heeft gezet. 
 Is het college bereid om de fabriek op te kopen om te voorkomen dat er zich een ander 

chemisch bedrijf vestigt?” 
 

3. Jan van Dam 
Timmers, 
CDA 

DuPont te 
koop 

Gezien de nieuwsberichten over Dupont hebben wij de volgende urgente vragen aan het college: 

Het CDA Dordrecht heeft gezien dat Dupont zijn laatste fabriek (de Delrin fabriek) aan de 
baanhoekweg op ondertussen het terrein van Chemours te koop heeft gezet. We maken ons zorgen 
over deze ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor onze gemeente en de werknemers. En hebben 
een paar korte vragen.  



1. Welke risico's ziet het college nu bij een eventueel vertrek van Dupont voor Dordrecht? Valt 
onder deze risico's ook het risico op langdurige leegstand en verpaupering? Zo ja, welke acties is 
het college voornemens hierop te ondernemen? 

2. Welke verplichtingen heeft Dupont bij een eventueel vertrek zonder koper? Zitten in deze 
eventuele verplichtingen ook een sanering van de fabriek/grond? Zo nee, welke lobby of acties gaat 
het college ondernemen om de gevolgen van een vertrek van de Dupont voor Dordrecht te 
verminderen?  

En als niet onbelangrijke laatste punt.  

3. Wat is het college bereid te doen voor de werkgelegenheidssituatie van de 250 medewerkers? 

4 Alexander 
Kuhlmann, 
VVD 

Transport 
PFAS afval 
chemours 

Sinds 31 oktober is er veel onrust over het persbericht van de Inspectie Leefomgeving en Transport 
getiteld “Afvaltransporten met PFAS naar België voorlopig niet meer mogelijk”. Afgelopen 
donderdag bracht RTV Dordrecht het nieuws dat er op dit moment nog geen transportverbod van 
kracht is voor PFAS-afval naar de afvalverwerker. Het voorgenomen besluit van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport is kennelijk nog niet in werking getreden.  
 
Weet het college wanneer dit werking treedt en welke politieke duiding geeft de wethouder aan de 
ontstane onduidelijkheid in het licht van de informatiepositie van de stad? 
 

5.  SP, Ronald 
Portier 

Wintercircus Het voortbestaan van de traditie van een wintercircus in Dordrecht hangt aan een zijden draadje. 
Een traditie waar door vele Dordtenaren veel waarde aan wordt gehecht, maar die door twee jaar 
onderbreking in verband met Corona, moeite heeft om alle kosten die gemaakt moeten worden om 
het circus voor te financieren, zoals de huur en opbouw van de circustent. 
 
Hier zou de gemeente een helpende hand toe kunnen schieten. Maar een subsidie van 5.000 euro is 
een druppel op de gloeiende plaat. Ondertussen worden vele andere evenementen met 
tienduizenden euro’s ondersteund, waarbij we in dat geval spreken over jaarlijks terugkerende 
kosten, in plaats van over een eenmalig steuntje in de rug.  
 
Vraag: is het college van B&W bereid en in staat Wintercircus Royal op zeer korte termijn de 
helpende hand toe te steken, zodat deze traditie, die een brede laag van de bevolking aanspreekt, 
niet verloren zal gaan? 

 


