
Chemours/ DuPont in de gemeenteraadscommissies 2022
LV, 13-9-2022

Aanleiding

Er is behoefte bij de nieuwe raad aan het agenderen en desgewenst bespreken van het onderwerp door de actualiteit. De informatiebehoefte ziet toe op: het 
vergunningenstelsel, interbestuurlijke samenwerking en de samenhang daarvan, sturing(smogelijkheden) voor de gemeenteraad, veiligheids-, publieke 
gezondheids- en milieuaspecten. In dit dossier lopen milieu- en gezondheidsaspecten in elkaar over. Op 7-9 is in de agendacommissie besloten tot een 
werkbezoek (1) aan Chemours-Dupont. 

In 2016 is door de toenmalig gemeenteraad ook een thema-avond rondom Chemours georganiseerd waarvan de presentaties beschikbaar zijn via:

https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?
F_DOS_VOLGNR=1769438&F_TAB=DOC&F_NOCACHE=30736007&F_TERUGKEERNAAM=&F_TERUGKEERURL= 

Werkbezoek 
1. Werkbezoek aan Chemours/ DuPont 

Beoogd datum 27-9-22, 16.00 uur 
Onderlegger Agenderingsverzoek SP-VVD 3-9-22
Doel De situatie ter plekke te bekijken. Inzicht in productie, visie en toezicht van Chemours-Dupont op publieke gezondheid 

en veiligheid, reflectie op samenwerking met de overheidslagen en toezichthouders, voortgang 4-puntenplan zoals in 
2016 gepresenteerd aan de gemeenteraad. 

Vorm Bezoek op locatie met presentatie en vragenronde 
Betrokken wethouder n.v.t. 
Gasten n.v.t.
Bijzonderheden Werkbezoek is vastgelegd

Beeldvormende raadscommissievergaderingen 
2. Beeldvormende raadscommissievergadering Publieke gezondheid deel I 

Datum 27-9-22, begintijd 21.00 of 22.00 uur 
Onderleggers RIB, Moestuinonderzoek, steekproef moedermelk 
Doel Inzicht in de gezondheidsirisico's van inwoners door (vorige én huidige) bedrijfsactiviteit van Chemours. 

Met in het programma en de presentaties een heldere knip tussen de na-effecten water in het verleden is uitgestoten 
(PFOA/PFAS) en de effecten van wat er nu wordt uitgestoten (GenX). 

Vorm Presentaties en vragenronde
Betrokken wethouder Rik van der Linden (ambtelijke ondersteuning: Eelco Hoff)

https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=1769438&F_TAB=DOC&F_NOCACHE=30736007&F_TERUGKEERNAAM=&F_TERUGKEERURL=
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=1769438&F_TAB=DOC&F_NOCACHE=30736007&F_TERUGKEERNAAM=&F_TERUGKEERURL=
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=1769438&F_TAB=DOC&F_NOCACHE=30736007&F_TERUGKEERNAAM=&F_TERUGKEERURL=


Gasten - Henk Klapwijk of een collega van de GGD, expert volksgezondheid* 
- Tessa Pancras van Arcadis, projectleiding moestuinonderzoek
- Jacob de Boer, steekproef moedermelk VU*  

Bijzonderheden - Schriftelijke vragenronde achteraf

3. Beeldvormende raadscommissievergadering Interbestuurlijke samenwerking, sturing en handhaving
Datum 11-10-22 commissievergadering 
Onderlegger -
Doel De commissie wordt in meerdere presentaties geïnformeerd over het stelsel van sturing, vergunning en handhaving en 

de eigen rol en mogelijkheden daarin. 
Vorm Presentaties en vragenronde
Betrokken wethouder Tanja de Jonge 
Gasten - Bart de Hoop van de DCMR (vergunningen, toezicht/handhaving namens de provincie)

- Johan Vollenbroek (geschiedenis van vergunningverlening en visie op dit dossier) 
Bijzonderheden

4. Beeldvormende raadscommissievergadering Publieke Gezondheid deel II 
Datum 15-11-22, avondcommissie 
Onderlegger Nieuwe RIB n.a.v. vervolgonderzoek (grond-water) RIVM e.a. 
Doel (Nieuw) inzicht in gezondheidsrisico's aan de hand van voortschrijdend inzicht. De raadsleden hebben een volledig 

beeld over zowel gezondheids- als milieuaspecten na deze sessie.  
Vorm Presentaties en vragenronde
Betrokken wethouder Rik van der Linden en Tanja de Jonge (ambtelijke ondersteuning: Karin den Akker) 
Gasten - Provincie Zuid-Holland (Keuze(s) provincie, visie op VTH en relatie met gemeentelijke belangen)

- OZHZ, Ruud Hakkeling, expert PFOA
- Arcadis, Inhoudelijk projectleider vervolgonderzoek  (presentatie iom OZHZ)
- Arjan Winters, RIVM 

Bijzonderheden Behandeling ingezonden vraag n.a.v. 27-9-22


