Wethouderbericht
Geachte leden van de gemeenteraad,
Eerder hebben wij u toegezegd om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het dossier
Chemours en DuPont. In dit bericht stel ik u op de hoogte van vier ontwikkelingen:
1. Moestuinonderzoek
Zoals u weet zijn wij met de gemeenten Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht een groot
moestuinonderzoek aan het uitvoeren. De monsters van de gewassen zijn allemaal geanalyseerd
door het Wageningen Food and Safety Research (WFSR) en het RIVM berekent met deze analyses
hoeveel PFOA en GenX mensen binnenkrijgen door het eten van moestuingewassen. Het rapport
van het RIVM laat langer op zich wachten en komt na juni, maar nog wel in de zomer. Dit wordt
mede veroorzaakt door de beperkt beschikbare capaciteit voor dit specialistische werk.
Daarnaast voert Arcadis onderzoek uit naar deze stoffen in de grond onder de moestuinen en het
water (regen-sloot-oppervlaktewater). Het onderzoek geeft antwoord of het gehalte PFAS in de
bodem/water gerelateerd kan worden aan het gehalte in het gewas. Voor dit onderzoek worden er
nog extra monsters genomen uit enkele tuinen voor het onderzoek.
De moestuineigenaren en verenigingen worden door een brief geïnformeerd. Deze treft u bijgaand
aan.
2. Voortgang dagvaarding
In het proces van de dagvaarding is er op 20 juli een zitting over het proces. Daar bespreekt de
rechter de zaken rondom de juistheid van de gekozen privaatrechtelijke procedure, de juistheid van
de gedagvaarde bedrijven etc. De inhoudelijke behandeling van de dagvaarding volgt waarschijnlijk
eind van dit jaar.
3. Revisievergunning Chemours
De ontwerpbeschikking van de provincie voor het bedrijf Chemours is gepubliceerd. Wij hebben
hiertegen zienswijzen ingediend, evenals Sliedrecht, Molenlanden en PapendrechtHierbij hebben wij
ons weer laten adviseren door de MOB, de heer Johan Vollenbroek. Op hoofdlijnen wordt er
ingegaan op het toetsen op Maximaal Toelaatbare Risicogrenzen (MTR), de wijze waarop
proefnemingen voor het reduceren van emissies wordt uitgevoerd en een aantal tekstuele
wijzigingen.
4. Verklaring van geen bedenkingen
In april 2021 heeft u voor de ontwerp-beschikkingen van DuPont en Chemours een verklaring van
geen bedenking (vvgb) afgegeven voor een lichte afwijking van de contour voor Externe Veiligheid op
grond van het bestemmingsplan. Na de ontwerpbeschikking volgt een definitieve beschikking. Uw
raad wordt voorgesteld om de vvgb definitief vast te stellen, conform de uitgebreide procedure van
de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de raad van juli
2022.

Met vriendelijke groet,
H. van der Linden

