
Chemours/ DuPont in de gemeenteraadscommissies 2023
LV, 7-12-2022

Aanleiding

Op 27-9, 11-10 en 15-11 is de raad beeldvormend meegenomen in de werking van het VTH-stelsel en milieu- en gezondheidsaspecten van 
PFAS/Chemours/DOW/Dupont op het bedrijventerrein op de Staart naast de Biesbosch. Daarbij heeft ze diverse adviseurs, PFAS-experts en 
vergunningverleners die namens hun organisaties werkzaam zijn in het VTH-stelsel technisch kunnen bevragen. Ook is er een werkbezoek aan Dupont en 
Chemours afgelegd. Inmiddels is er veel kennis vergaard, maar er is één presentatie en gast die nu pas beschikbaar komen en ook is er aanvullende 
informatiebehoefte. Ook moet gesproken worden over "hoe nu verder". 

Aan de agendacommissie is het verzoek om een uitspraak te doen over de volgende agendavoorstellen. 

Beeldvormende raadscommissievergaderingen 
1. Beeldvormende raadscommissievergadering 4: Bodem en vervolgonderzoek 

Datum en tijd 24-1, 1,5 uur 
Doel Kennis over (effect) PFAS in bodem en effecten op regio, wonen, woningbouw en natuurontwikkeling
Vorm Twee presentaties en vragenruimte 
Betrokken wethouder Tanja de Jonge 
Gasten Ruud Hakkeling van OZHZ: PFAS in Bodem (20 min.)

Tessa Pancras van Arcadis of Karin van den Akker: Presentatie Vervolgonderzoek Bodem en water in moestuinen(20 
min.) 

Bijzonderheden De presentatoren krijgen de vraag mee communicatie met burgers/betrokkenen/omwonenden toe te lichten in hun 
presentatie 

2. Beeldvormende raadscommissievergadering 5: Water, natuur en stapeling 
Datum 21-2, 2 uur 
Doel Kennis krijgen over impact PFAS op:

- oppervlaktewater en de inzet van drinkwaterbedrijven (Waterschap en drinkwaterbedrijf Evides, zie dit artikel en 
onlangs AD-artike  l  )

- Natuurontwikkeling/ecologie (Biesboschcentrum is benaderd) 
- Voedselproductie in de regio (NVWA)
- Reflectie: wat doet de stapeling in bodem, water én lucht en effect op gezondheid 

Vorm Drie presentaties en vragenruimte
Betrokken wethouder Tanja de Jonge 

https://www.rtvdordrecht.nl/nieuws/uitgelicht/drinkwaterbedrijven-oasen-en-evides-naar-rechter-om-vergunning-chemours-aan-te-vechten-veiligheid-drinkwater-in-gevaar
https://www.evides.nl/uw-drinkwater/bronnen/pfas-en-drinkwater
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Dordtse-Dinsdag-Beeld-en-oordeelsvormende-commissies/2022/15-november/16:01/Stand-van-zaken-dossier-Chemours-Dupont-Milieu-en-Gezondheid
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Dordtse-Dinsdag-Beeld-en-oordeelsvormende-commissies/2022/11-oktober/16:00/Stand-van-zaken-dossier-Chemours-Dupont-Interbestuurlijke-samenwerking-sturing-en-handhaving
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Dordtse-Dinsdag-Beeld-en-oordeelsvormende-commissies/2022/27-september/16:00/Stand-van-zaken-dossier-Chemours-Dupont


Gasten Nader uit te werken 
Bijzonderheden Nader uit te werken 

Oordeelsvorming 

3.  Oordeelsvorming   
Datum 21-3, 2 uur 
Doel Onderling en met het verkennen wat (handels)perspectief en (samenwerkings)perspectief is. Aan de hand van de 

volgende vragen: 
- Informatievoorziening college-raad-burgers: wat is nodig en wenselijk? 
- Mogelijkheden/acties binnen VTH-stelsel: zijn er aanscherpingen van beleid en/of toezichts- en 

handhavingstaken mogelijk en/of nodig? 
- Mogelijkheden/acties buiten VTH-stelsel: (landelijke) lobby en/of gesprek met producten/afnemers PFAS? 
- Wat doen we met de vervuilde Dordtse grond(water)?  

Vorm Gesprek aan de hand van memo waarin het college aan de raad schetst wat haar handelingsperspectief is/kan zijn 
binnen/buiten VTH-stelsel 

Betrokken wethouder Tanja de Jonge 
Gasten n.v.t. 
Bijzonderheden Er komt een voorbereidend oplegger van de griffie als leidraad voor de oordeelsvorming. 

Voorlopig wordt uitgegaan van de thema's onder Doel, maar uiteraard kunnen raads- en commissieleden politieke 
vragen én thema's aandragen.  


