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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De provincie is bevoegd gezag voor de Wabo-vergunningen activiteit milieu.

De gemeenteraad is bevoegd gezag voor  het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. 

De aansprakelijkheidsstelling is privaatrechtelijk en wordt door de gemeenten Dordrecht, 
Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden gezamenlijk gedaan richting Chemours.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Eerder is besloten om u regulier op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken 
betreffende het dossier Chemours/DuPont. In deze brief leest u de actuele informatie betreffende 
de zaken die spelen bij het bedrijf en de ontwikkelingen over de PFOA-PFAS problematiek.

Wat is de te delen informatie?
Met deze brief informeren wij uw raad over de actuele stand van zaken betreffende de bedrijven 
Chemours/DuPont. 

In de bijlage vindt u informatie over de volgende zaken van dit dossier:

1. een overzicht van gestuurde documenten die aan uw raad zijn verzonden;
2. de opinie van EFSA over PFAS in voedsel;
3. stand van zaken over vergunningen, toezicht en handhaving;
4. de aansprakelijkstelling van het bedrijf;
5. overige onderzoeken en ontwikkelingen.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Wij verwachten omstreeks juni een nieuwe raadsinformatiebrief te kunnen aanbieden. 
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Voor de procedure voor de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen vvgb leggen wij u per 
omgevingsvergunning van Chemours en DuPont een raadsvoorstel voor.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
De kosten vallen onder de begroting Duurzaam en Innovatief Dordrecht. 

Voor de aansprakelijkstelling zijn de kosten nog niet bekend. Wij geven een indicatie voor onze 
kosten in de begroting 2022. De totale kosten worden gedeeld door vier gemeenten Dordrecht, 
Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Dossier Chemours en DuPont - Raadsinformatiebrief;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
In het verleden zijn op regelmatige basis raadsinformatiebrieven aangeboden over de stand van 
zaken op het dossier Chemours/DuPont. De laatste raadsinformatiebrief is in mei 2020 aan uw raad 
aangeboden (RIB 2564343). 

Het college van Burgemeester en Wethouders



Zaaknummer InProces BBV: 2021-0016679

Bijlagen
1. Bijlage RIB Chemours-DuPont


