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Stand van zaken PFOA Chemours
Geachte Statenleden,

We hebben toegezegd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot
Chemours. Na het uitkomen van het rapport van het RIVMI en de Statencommissie V&M van 6
april 2016 hebben wij stappen gezet om de aanbevelingen van het RIVM die aan de provincie
gericht zijn op te pakken. Wij schetsen u onderstaand de aanbevelingen en de daarop door ons
ondernomen stappen.

Aanbeveling gerichte steekproef
"Controleer via een gerichte steekproef onder omwonende of (aan de hand van daarbij gevonden

bloedwaarden) vastgesteld kan worden of de concentraties PFOA anno 2016 inderdaad onder de
grenswaarde liggen"
De provincie gaat opdracht geven om een gerichte steekproef onder omwonenden uit te voeren.
Op 14 april 2016 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het RIVM en gedeputeerde

Bezoekadres

90, 385 en 386 stoppen

Janssen over het uitvoeren van de aanbeveling voor de gerichte steekproef. Samen met het
RIVM wordt alles in het werk gesteld om de steekproef nog voor de zomer te laten starten en de
doorlooptijd drastisch te verkorten. Uiteraard blijft daarbij de kwaliteit van de steekproef voorop
staan. Aandachtspunten van betrokken partijen worden met het RIVM gedeeld waarbijhet RIVM

dichtbij het

zorgdraagt voor de borging van de kwaliteit en de onafhankelijke uitvoering van de steekproef.
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Met het RIVM is afgesproken dat ze voor eind april een plan van aanpak komen, inclusief een
tijdslijn en een indicatieve begroting. Op 25 april 2016 is hierover een ambtelijk overleg gepland
met het ministerie van lenM, de Dienst Gezondheid en Jeugd, de gemeenten Dordrecht,
Sliedrecht en Papendrecht, de provincie Zuid-Holland en het RIVM.
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RIVM rapport Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden maart 2016
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Emissiegegevens I 970-1 998
"De provincie Zuid-Holland doet nader onderzoek naar de emrssêgegevens naar de lucht van de

periode voor 1998. Hoe meer exacte gegevens er beschikbaar komen, des fe nauwkeuriger zal
bepaald kunnen worden of en wanneer er sprake l's gewesf van overschrijding van de
grenswaarde."
De provincie heeft direct na het verschijnen van het RIVM rapport actie ondernomen om de
emissiegegevens van PFOA te achterhalen van voor 1998. ln de Statencommissie V&M van 6
april 2016 is toegezegd om alle betreffende gegevens op te vragen bij Chemours. De
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft namens de provincie Zuid-Holland, op 8 april 2016 per
brief, Chemours verzocht alle beschikbare gegevens van PFOA emissies van voor 1998 ter
beschikking te stellen. Wij hebben ook het Openbaar Ministerie en de inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid per brief gevraagd om alle informatie over de emissie van PFOA van voor 1998
die zij bij hun onderzoeken aantreffen met ons te delen.
Daarnaast geven wij opdracht om het eigen archief te laten toetsen op beschikbare
emissiegegevens. Hiervoor is inmiddels een gesprek gevoerd met TNO voor het laten uitvoeren
van een diepte analyse van alle beschikbare informatie uit de periode 1970 tot 1998. Wij zullen
deze externe toetsing zo snel mogelijk laten uitvoeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geinformeerd en houden u
uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Mede namens F. Vermeulen,

R.A. Janssen
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