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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het bevoegd gezag voor de vergunning WABO op grond van milieu is aan de provincie Zuid-
Holland, die deze taak overgedragen heeft aan de DCMR. 

Voor het vaststellen van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vanwege afwijking 
bestemmingsplan is de gemeente Dordrecht het bevoegd gezag.

De dagvaarding is een civielrechtelijke procedure, die door de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, 
Papendrecht en Molenlanden is gestart richting de bedrijven Chemours en DuPont.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Door middel van deze raadsinformatiebrief en bijlage stellen wij uw raad in de gelegenheid kennis 
te nemen van de laatste stand van zaken van het dossier Chemours en DuPont. 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?
Met deze raadsinformatiebrief informeren we de raad over de volgende onderdelen van het dossier 
Chemours/DuPont:

1. een overzicht van gestuurde documenten die eerder aan de raad zijn verzonden;

2. de stand van zaken over de afronding van het moestuinonderzoek in de gemeenten 
Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden;

3. overige onderzoeken en ontwikkelingen;

4. beeld in de wijk;

5. communicatie;

6. de aansprakelijkstelling van Chemours en DuPont door de gemeenten Dordrecht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden;
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7. stand van zaken over vergunningen, toezicht en handhaving.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
de gemeenteraad wordt periodiek op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen op het dossier 
Chemours/ DuPont. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsinformatiebrief met actuele stand van zaken dossier Chemours/ Du Pont - 
Raadsinformatiebrief;
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