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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college informeert de gemeenteraad periodiek over de actuele zaken rondom het dossier van
Chemours en Du Pont.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Door middel van deze raadsinfomatiebrief en bijlage stellen wij uw raad in de gelegenheid kennis te
nemen van de laatste stand van zaken van het dossier Chemours en Du Pont. Wij richten ons in dit
dossier op het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, het
ontwikkelen van kennis over deze stoffen, waar nodig door het uitvoeren van (aanvullende)
onderzoeken en voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van
schadelijke stoffen. Dit doen we in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners
en het voorkómen van dit soort situaties in de toekomst.
Wat is de te delen informatie?
In de bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren wij u in het algemeen over de laatste
ontwikkelingen over de dagvaarding aan de bedrijven, de vergunningen die de DCMR namens de
provincie Zuid-Holland behandelt en het toezicht daarop.
In het bijzonder informeren wij u over het nu lopende moestuingewasonderzoek in Dordrecht en de
omliggende gemeenten. In dit onderzoek gaan we het gehalte PFOA en GenX in 23 soorten
gewassen meten. We nemen in totaal 600-700 monsters, waarop we een analyse laten uitvoeren
en het RIVM vragen om de resultaten in een rapportage te plaatsen met een advies aan de
inwoners, hoe om te gaan met het verbouwen en eten van gewassen uit eigen (moes)tuin.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Naast het informeren van de gemeenteraad worden de inwoners regelmatig geïnformeerd over
onder meer de EFSA-publicatie en de herbeoordeling van de moestuinonderzoeken uit 2017 naar
aanleiding van deze publicatie. De lokale en landelijke pers besteden eveneens aandacht aan de
PFAS-problematiek, al dan niet op basis van door ons aangereikte persberichten.
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Afhankelijk van de nieuwswaarde verwachten we rond de jaarwisseling de volgende
raadsinformatiebrief aan te bieden.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
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