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Afschrift GS brief aan Mw. E. van den Boogaard,
Dordrecht over PFOA
Geachte Statenleden,
Op 21 januari 2016 heeft uw Statencommissie Verkeer en Milieu een brief ontuangen van

mevrouw E. van den Boogaard uit Dordrecht over PFOA en Chemours.

de

deze brief. Hierbij ontvangt u deze reactie namens

Gedeputeerde Staten

Hoogachtend

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein

25964W

1

Den Haag

R.A. Janssen
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeenuimte voor

auto's is beperkt.
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PFOA
Geachte mevrouw Van den Boogaard,
Op 21 januari 2016 heeft u in een open brief uw zorgen geuit over de gezondheidsrisico's van
blootstelling aan PFOA en 33 vragen gesteld over dit onderwerp. Uw brief is bij de provincie ZuidHolland binnengekomen bij de Statencommissie Verkeer en Milieu, het Kabinet van de
Commissaris der Koning en bij gedeputeerde Janssen. Wij bedanken u voor de genomen moeite,
het verdient.

Wij begrijpen dat u en andere omwonenden van de Drechtsteden zich, naar aanleiding van
diverse publicaties, zorgen kunnen maken over de blootstelling aan PFOA Naar aanleiding van
deze publicaties, de gestelde Statenvragen en de vragen die het College van Burgemeester en
Wethouders van Sliedrecht aan ons college heefr gesteld, zijn wij najaar 2015 een ondezoek
gestart om antwoord op de gestelde vragen te kunnen geven voor zover die raken aan onze
provinciale bevoegdheden.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein

I

2596 AW Den Haag

Aangezien uw vragen deels overeenkomen met devragen van B&W Sliedrecht en de
Statenvragen 3080, 3133 en 3188 treft u bijgaand de beantwoording van Gedeputeerde Staten
hierop aan.

Tramg en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
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De afgelopen maanden is een aantal vragen beantwoord. Belangrijk hierin is het ondezoek van
het RIVM met de risicoschatting van de emissie van PFOA voor omwonenden. Het RIVM heeft op
basis van de meest recente inzichten een nieuwe veilige grenswaarde bepaald voor langdurige
blootstelling aan PFOA. Het RIVM concludeert dat er bij de omwonenden in de directe omgeving
van de fabriek in de periode vóôr 2002langdurige overschrijdingen van de nieuw berekende
grenswaarde voor PFOA kunnen zijn voorgekomen.
Het RIVM doet ook een aantal aanbevelingen voor nader ondezoek. De provincie neemt de
gezondheid en zorgen van omwonenden zeer serieus. ln onze reactie op het RIVM rapport
'Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden' hebben wij aangegeven onze
verantwoordelijkheid te nemen en samen met het Rijk en betrokken gemeenten de
aanbevelingen van het RIVM om te zetten in concrete acties.
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De aanbevolen ondezoekstrajecten lopen inmiddels of zijn in voorbereiding. De betrokken
gemeenten, de Rijksoverheid en de provincie werken daarbij nauw samen. Na afronding van
deze onderzoeken worden de resultaten en conclusies door de betrokken overheden gedeeld
met respectievelijk de gemeenteraden, de Tweede Kamer en Provinciale Staten en daarmee ook
openbaar gemaaK, onder meer op de websites van deze organen.
Voor een actueel overzicht van de casus PFOA en een overzicht van antwoorden op veel
gestelde vragen verwijzen wij u naar de websites van het RIVM en de Omgevingsdienst Zuid
Holland Zuid.

Voor uw vragen over de drinl<watervooziening adviseren wij u contact op te nemen met
drinkwaterbedrijf Evides Waterbedrijf te Rotterdam.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van ZuiGHolland,
voor dezen,

drs.H.M.Koot

-,----.---hoofdbureauMiligu.,..-----

1: -r

., -:

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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Bijlagen:

- Beantwoording GS van vragen College van Burgemeester en Wethouders Sliedrecht
- Beantwoording Statenvragen 3080 (PvdA)
- Beantwoording Statenvragen 3133 (PW)
- Beantwoording Statenvragen 3188 (PvdA)
Afschrifl aan:

- Statencommissie Verkeer en Milieu
- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
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