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Geachte mevrouw Dijksma en heer Vermeulen,  
 
In de afgelopen anderhalf jaar houden de ontwikkelingen rond de 

bedrijven Chemours en DuPont Dordrecht zeer bezig. Onze inwoners 
worden regelmatig geconfronteerd met berichten over bodem-, water- 
en luchtverontreiniging en de gevaren van de stoffen die gebruikt 

worden, zoals vervuiling van het drinkwater en de verontreiniging van 
de omgeving van Chemours1.  
Dit geeft zorgen bij onze inwoners. Zorgen om hun eigen gezondheid of 

van hun naasten. En dat begrijpen wij heel goed. Sterker, wij delen die 
zorgen. Het gaat om de lucht die we inademen, het water dat we 
drinken en voor sommigen het voedsel dat ze uit eigen tuin eten. Die 

zorg leeft ook bij u beiden. U heeft daar diverse keren melding van 
gemaakt.  
 

De gezondheid van onze inwoners en hun leefomgeving is onze eerste 
prioriteit. Daarbij hoort duidelijkheid en een helder 
handelingsperspectief. Daar worden wij als lokale overheid op 

aangesproken door onze inwoners.  
Echter mede door recente publicaties van externe onderzoekers ontstaat 
er op dit moment twijfel over de juistheid van de berichten vanuit de 

overheid.  
 

                                                   
1 https://www.volkskrant.nl/binnenland/omgeving-chemiefabriek-
chemours-blijkt-sterk-vervuild-eet-geen-groenten-en-fruit-uit-de-
grond~a4507474/ 

http://www.dordrecht.nl/
https://www.volkskrant.nl/binnenland/omgeving-chemiefabriek-chemours-blijkt-sterk-vervuild-eet-geen-groenten-en-fruit-uit-de-grond~a4507474/
https://www.volkskrant.nl/binnenland/omgeving-chemiefabriek-chemours-blijkt-sterk-vervuild-eet-geen-groenten-en-fruit-uit-de-grond~a4507474/
https://www.volkskrant.nl/binnenland/omgeving-chemiefabriek-chemours-blijkt-sterk-vervuild-eet-geen-groenten-en-fruit-uit-de-grond~a4507474/
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Wij voelen ons onmachtig om te interveniëren op het beeld als zouden 
we als overheid niet voldoende grip hebben op dit dossier en dus geen 
betrouwbare handelingsperspectieven geven.  

 
Het is niet aan ons om wetenschappelijke onderzoeken te beoordelen. 
Daarom willen wij u vragen om in het belang van onze inwoners zo snel 

mogelijk een brede basis te vormen door externe onderzoekers en 
diverse onderzoeken bij elkaar te brengen. Zij kunnen dan met elkaar 
de juiste betekenis bepalen. Vervolgens verwachten wij dat hier 

eenduidige handelingsperspectieven uit voortkomen, gedragen door alle 
betrokken partijen. Er mag geen (nieuwe) twijfel ontstaan door 
tegenstrijdige boodschappen en adviezen. 

 
Er is veel inzet van gemeente, provincie en rijksoverheid op dit dossier. 
Maar veel van de problematiek komt voort uit het stelsel van 

vergunningverlening en stoffenbeleid. De discussie moet zich daarom 
niet beperken tot enkele bedrijven en enkele stoffen. Als overheden 
moeten we breed kijken naar de gevolgen van de chemische industrie 

op de woonomgeving. De brief aan de Tweede Kamer op 22 juni 2017 
van u, staatssecretaris, laat op dat gebied bemoedigende 
ontwikkelingen zien. Specifiek de inzet op innovatieve alternatieven voor 

schadelijke stoffen, de benadering van stoffengroepen in plaats van 
individuele stoffen en de aandacht voor de effecten van de stapeling van 
verschillende stoffen op de volksgezondheid in plaats van het effect van 

een enkele stof. Wij vinden dit een goede ontwikkeling en steunen dit 
zeer. Wel vragen wij aandacht voor het tempo waarin die hervormingen 
plaats kunnen vinden en voor de urgentie die er op dit gebied zou 
moeten zijn. En in het bijzonder de betekenis voor de actualiteit en 

vragen waar wij in Dordrecht mee te maken hebben.  
 
Samengevat stellen wij een aantal actiepunten voor.  

 
Graag zouden wij zien dat:  

 er zo snel mogelijk een gesprek plaats vindt tussen ministerie, 

provincie en RIVM en de VU Amsterdam om het door de 
Volkskrant en de VU naar buiten gebrachte onderzoek te delen, 
te bespreken en te duiden in relatie met eerdere verrichte 

onderzoeken aangaande Chemours en DuPont2. Het uiteindelijke 
resultaat: een eenduidig handelingsperspectief voor onze 
inwoners. Graag nemen wij deel aan dit overleg.  

 die samenwerking en afstemming ook gezocht wordt bij 
onderzoeken die gaande zijn en/of in de toekomst verschijnen, 
zodat de hieruit voortvloeiende adviezen ook eenduidig zijn en 

bewoners weten waar ze aan toe zijn. 

                                                   
2 Specifiek doelen wij dan op het onderzoek naar risicogrenswaarden 
PFOA en depositieonderzoek rond de fabriek. 
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 de aangekondigde hervormingen in het stoffenbeleid zo snel 
mogelijk zijn beslag krijgen, waarin minimalisatie van vervuiling 
en verontreiniging van grond, water en lucht het uitgangspunt is. 

Niet alleen in het belang van onze inwoners, maar in het belang 
van alle inwoners van Nederland. 

 

Wij verzoeken u dringend om zo snel mogelijk op onze bovengenoemde 
vragen actie te ondernemen. Graag denken wij met u mee over de 
manier waarop dat mogelijk is. 

 
Tot slot, deze brief zullen we ook online zetten en verspreiden via onze 
website www.dordrecht.nl en onze social media.  

 
 
 
 
Hoogachtend, 

P.A.C.M. van der Velden   
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