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Provinciale Staten 

Onderwerp 

Aanvullend onderzoek Arcadis PFAS in grond en water in 

moestuinen Drechtsteden  

 

Geachte Statenleden, 

 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

   

Op 5 september 2022 bent u geïnformeerd over de resultaten van een door het RIVM 

uitgevoerd onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in een aantal moestuinen in de 

gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. Op basis van die 

resultaten heeft het RIVM vorig jaar adviezen gegeven over het eten van groenten en 

fruit uit eigen (moes)tuin. 

 

Vervolgonderzoek Arcadis 

Aansluitend op het RIVM-onderzoek zijn door Arcadis in opdracht van de betrokken 

gemeenten ook de grond en het (irrigatie)water uit de moestuincomplexen onderzocht. 

Op 11 januari 2023 is het rapport van Arcadis met de resultaten van dit aanvullende 

onderzoek gepubliceerd1. De resultaten van het grond en wateronderzoek bevestigen de 

eerdere resultaten van het RIVM en geven in aanvulling daarop concrete adviezen aan 

moestuineigenaren en -gebruikers over het gebruik van grond en irrigatiewater2. 

 

Minimalisering PFAS-emissies Chemours  

Sinds 2012 wordt PFOA niet meer gebruikt door Chemours. Door emissie uit het 

verleden en de slechte afbreekbaarheid kan de stof nog steeds aanwezig zijn in 

oppervlaktewater, bodem en gewassen in de omgeving.  

Als Wabo bevoegd gezag voor de inrichting van Chemours hebben wij de vergunde 

emissie van de GenX stof HFPO-DA (FRD903) naar het water in stappen teruggebracht 

van 6.400 kg in 2013 naar 2 kg per jaar. De vergunde luchtemissie van dezelfde stof 

bedroeg in 2013 nog 660 kg per jaar en bedraagt nu minder dan 4 kg per jaar.  

 
1 https://www.ozhz.nl/wp-content/uploads/Rapport-PFAS-moestuinen-grond-en-wateronderzoek.pdf 
 
2 https://www.ozhz.nl/dossiers/pfasinmijntuin/ 
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De provincie blijft zich met deze bronaanpak, binnen de mogelijkheden die wet- en 

regelgeving bieden, inzetten voor een verdere vermindering van de PFAS-emissies.  
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend,  
 

drs. M. (Meindert) Stolk E.F.A. (Frederik) Zevenbergen 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


