GEMEENTERAAD SLIEDRECHT
Schriftelijke vragen raadsleden aan het college van B&W (artikel 39 vragen)

Datum: 23 maart 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht,

Steller vragen: raadslid Timo Pauw (fractie: PRO Sliedrecht)

Onderwerp: Dupont Chemours
Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen binnen 14 kalenderdagen schriftelijk te beantwoorden
aan de steller.
Toelichting:
Op 22 maart 2022 heeft de Burenraad van Dupont/Chemours een bijeenkomst georganiseerd met als
onderwerp PFAS en Gezondheid. Er waren twee presentaties. In de presentatie van de GGD ZHZ werden
o.a. de resultaten van de steekproef bloedonderzoek van de GGD ZHZ uit 2016/2017 besproken. Ook het
vervolg onderzoek vanuit Sliedrecht werd benoemd. “Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad een
besluit genomen over het betalen van de bloedonderzoeken ( € 85,- per stuk) voor de andere inwoners
van Sliedrecht.(onder voorwaarden)”. De gemeente Dordrecht hield een presentatie over het vervolg
onderzoek aangaande de moestuinen. Wij hebben hierover de volgende vragen.
1.

Kunt u aangeven welke acties het college heeft ondernomen ten aanzien van een opvolging van de
bloedonderzoeken. Met andere woorden op welke wijze wordt er onderzocht of en zo ja met welke
mate de PFOA waarde in het bloed van omwonende sinds 2017 daalt, stijgt of gelijk blijft ?

2.

Het onderzoek uit 2017 werkte met grenswaarde die veel hoger lagen dan nu, bent u het met ons
eens dat een vervolg onderzoek met de huidige nieuwe grenswaarde noodzakelijk is en wellicht ook
zelfs beter inzicht kan geven in de uitslagen uit 2017 ?

3.

Hebben wij het goed begrepen dat de vordering, op Dupont/Chemours ,van het Sliedrechts
bloedonderzoek nu opgenomen is in de collectieve rechtszaak ?. Graag daarnaast ook een stand
van zaken maart 2022 ten aanzien van deze vordering.

4.

Chemours stelt dat, volgens afspraak, het doel om in 2021 99% minder GenX uit te stoten is
behaald * Kunt u dat bevestigen ?
Daarnaast is onze vraag of het mogelijk is te bepalen welke gevolgen het uitstoten, van de legale 1
% ( 5,4 kilo GenX), zijn voor de gezondheid van onze inwoners. * bron www.burenraad.nl

5.

In diverse Collegebrieven en bij berichten in de media werd door het college gewezen op de
samenwerking met andere gemeenten in de strijd tegen Dupont/Chemours. Op welke wijze is de

gemeente Sliedrecht betrokken bij het vervolgonderzoek van Dordrecht over o.a. de Sliedrechtse de
moestuinen ?
6.

Indien de gemeente Sliedrecht niet betrokken is bij dit onderzoek is onze vraag of u contact wil
zoeken met de gemeente Dordrecht en dat alsnog wil organiseren. In beide gevallen is ons verzoek
het aangekondigde rapport Grond en Wateronderzoek van Tritium en Arcadis bij publicatie te delen
met de gemeenteraad. Om dat onze expertise beperkt is graag met een oordeel van onze expert
van MOB.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord(en).
Met vriendelijke groet,
Timo Pauw
Raadslid PRO Sliedrecht

