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Nummer
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Onderwerp
Snel duidelijkheid over gezondheidssituatie Drechtsteden

Aan de leden van Provinciale Staten
1.

Bent u bekend met het bericht “OZHZ weet 10 jaar van PFOA-verontreiniging”? (1)
Antwoord
Ja.

2.

Was het College op de hoogte van het weglekken van het perfluoroctaanzuur naar
naastgelegen percelen? Zo ja, sinds wanneer?
Antwoord
Sinds 2003 is de gemeente Dordrecht bevoegd gezag voor de Wet
bodembescherming en daarmee ook bevoegd gezag voor de sanering van de
historische bodemverontreiniging bij Chemours. In 2005 is bij de monitoring van de
bodemsanering perfluoroctaanzuur aangetroffen. In oktober 2015 is de provincie door
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) namens het bevoegd gezag, de
gemeente Dordrecht, geïnformeerd over de details van de PFOA verontreiniging in de
bodem. Deze informatie is op 16 oktober 2015 gepubliceerd in een gezamenlijke
bericht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht en OZHZ
(http://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/rikjanssen/@11617/feiten-pfoa/).

3.

Wat is de rol van de provincie in het eeuwig durende beheerssysteem?
Antwoord
Sinds de overdracht van het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming in 2003
aan de gemeente Dordrecht heeft de provincie geen rol meer met betrekking tot het
eeuwig durende beheerssysteem. In 1999 is door de provincie in de beschikking
vastgelegd dat het bedrijf DuPont (thans Chemours) verantwoordelijk is voor de
instandhouding en bekostiging van het geohydrologisch beheerssysteem. De
gemeentelijke Milieudienst Zuid-Holland-Zuid (MZHZ) en vanaf 2011 de
Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) heeft en ziet nog steeds toe op het
functioneren van het beheerssysteem. Dit doet zij namens het bevoegd gezag
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht.
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4.

Hoe en door wie is het eeuwig durende beheerssysteem geborgd?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 3.

5.

Hoe wordt de provincie in het bestuur van OZHZ geïnformeerd over de stand van
zaken omtrent de verontreiniging, en hoe wordt dit met Provinciale Staten gedeeld?
Antwoord
De provincie Zuid-Holland is één van de deelnemers in de gemeenschappelijke
regeling OZHZ en maakt deel uit van het bestuur. Het bestuur heeft vooral de taak om
besluiten te nemen over de bedrijfsvoering van de omgevingsdienst. Inhoudelijke
dossiers worden niet behandeld in het bestuur. Dat is de verantwoordelijkheid van het
betreffende bevoegd gezag. Dat is in dit geval de gemeente Dordrecht. Het
betreffende bevoegd gezag kan er wel een mededeling over doen in het bestuur.
Provinciale Staten worden geïnformeerd over zaken waarvoor Gedeputeerde Staten
het bevoegd gezag zijn.

6.

Is reeds bekend wat de kosten van het eeuwig durende beheerssysteem zijn, en wat
is de bijdrage vanuit de provincie?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 3.

7.

In de provincie Zuid-Holland hebben in het verleden tal van economische activiteiten
plaatsgevonden met stoffen die tot bodemverontreiniging hebben geleid. Zijn alle
betrokken locaties in kaart gebracht? Zijn er reeds beheersmaatregelen genomen of is
er gesaneerd?
Antwoord
Er kan onderscheid worden gemaakt in bodemverontreinigingen met een duidelijke
bron of bodemverontreinigingen waarbij een duidelijke herleidbare bron ontbreekt. Dit
laatste noemen we diffuse bodemverontreiniging. De provincie heeft alle grote
bodemverontreinigingen met een duidelijke bron in beeld gebracht. De aanpak van de
bodemverontreinigingen met een duidelijke bron is afhankelijk van de risico`s die de
verontreiniging met zich meebrengt. Bodemverontreinigingen die geen ernstige
risico`s met zich meebrengen, worden zoveel mogelijk gesaneerd via herontwikkeling
van de verontreinigde locaties. Hieraan is geen eindtermijn verbonden. Voor de
locaties waarvan is vastgesteld dat spoedige sanering noodzakelijk is, is de Aanpak
Spoed ontwikkeld. In deze gevallen kan het huidige gebruik van de bodem leiden tot
humane risico`s, verspreidingsrisico’s of ecologische risico`s. Het aantal spoedlocaties
bedraagt in januari 2016 circa 100 locaties. In december 2015 is het Werkprogramma
Bodem en Ondergrond 2016-2020 (werkprogramma) door Gedeputeerde Staten
vastgesteld. Hierin is de doelstelling opgenomen om in 2020 alle resterende
spoedlocaties beheerst te hebben. Dit wil zeggen dat er geen risico`s meer zijn. Dit is
conform de afspraken in het Bodemconvenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. In
het Werkprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 hebben wij u in januari 2016
geïnformeerd over het onderzoek ‘Verdiepingsslag inventarisaties van diffuus
verontreinigde gebieden in de provincie Zuid-Holland’ dat in 2015 is gestart.

Dit onderzoek resulteert in 2016 in een beter beeld van de problematiek van diffuse
verontreinigingen met een verhoogde kans op humane risico`s. Indien zich nieuwe
ontwikkelingen voordoen dan zal de provincie uiteraard passende maatregelen
nemen.
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8.

Is het College voornemens mee te werken, al dan niet in de vorm van een financiële
bijdrage, aan een onderzoek onder de direct omwonenden om te bezien of er reeds
mensen besmet zijn met PFOA via de lucht?
Antwoord
Het College van GS neemt de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland uiterst
serieus. De provincie en de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hebben alle
beschikbare emissiegegevens gedeeld met het RIVM dat onderzoek doet naar de
mogelijke effecten van de vroegere PFOA emissies bij Chemours. Het
onderzoeksrapport van het RIVM, dat in maart wordt verwacht, is nodig om de juiste
vervolgstappen vast te kunnen stellen. Het is gebruikelijk dat het RIVM voorstellen
doet over mogelijke onderzoeken.
Mocht het RIVM op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten vaststellen dat
de emissies uit het verleden mogelijk gezondheidseffecten kunnen hebben gehad, dan
zal het College uiteraard handelend optreden. Dit is ook reeds eerder toegezegd. De
provincie zal dan, in overleg met de rijksoverheid en de betrokken bevoegde gezagen
en gemeenten, passende vervolgstappen zetten. Wij gaan er van uit dat de Inspectie
SZW, als bevoegd gezag haar verantwoordelijkheid neemt voor het aspect
arbeidsveiligheid en de mogelijke gezondheidseffecten bij werknemers van Chemours.

9.

Wat gaat het College doen om te voorkomen dat Provinciale Staten in de toekomst
kwesties als deze via de pers moeten te vernemen als deze al bij een
omgevingsdienst bekend zijn?
Antwoord
PS hebben in 2013 de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014-2017
(VTH) vastgesteld waarin de kaders zijn vastgelegd voor vergunningsverlening,
toezicht en handhaving. GS opereren binnen deze kaders. Bij majeure VTH
aangelegenheden, waarbij GS het bevoegd gezag is, wordt PS actief geïnformeerd.

Den Haag, 8 maart 2016
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

Pagina 4/5

(1) Bron: Sliedrecht24.com, woensdag 10 februari, “OZHZ weet 10 jaar van
PFOA-verontreiniging”, http://www.sliedrecht24.nl/ozhz-weet-al-10-jaar-vanpfoa-verontreiniging/

OZHZ weet al 10 jaar van PFOA-verontreiniging
DORDRECHT / SLIEDRECHT – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid weet al 10
jaar van de grondwaterverontreiniging met PFOA op het terrein bij waterbedrijf Evides.
Ook overheden zijn op de hoogte, zoals de provincie Zuid-Holland en gemeente
Dordrecht. Er is een programma opgezet voor sanering van de bodem en daarvoor is
een beheersplan opgesteld samen met DuPont (tegenwoordig Chemours Nederlandred.). Dit zal volgens de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid eeuwig in stand moeten
blijven, tenzij nieuwe technieken de verontreiniging in de bodem kunnen doen
afbreken.
Donderdag 4 februari 2016 werd bekend dat dat het grondwater bij waterbedrijf Evides
is verontreinigd met PFOA. Het bedrijf zit pal tegenover het bedrijf dat voorheen de
naam DuPont droeg. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de provincie en de
gemeente Dordrecht zijn al jaren bekend met de verontreiniging met PFOA.
(Websitefoto Evides)
“Deze verontreiniging is vanaf 2005 bekend. De verontreiniging valt binnen de
contouren van een al langer bekende verontreiniging. Deze andere verontreiniging is
al vanaf eind jaren ’80 bij de overheid bekend. Tot 2003 was de provincie Zuid-Holland
hiervoor het bevoegd gezag, daarna de gemeente Dordrecht”, zegt de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vrijdag 5 februari 2016 tegen Sliedrecht24.
Verschillende verontreinigingen
Op de website schrijft de dienst: “De bodem is in het verleden door bedrijfsactiviteiten
van DuPont/Chemours verontreinigd met diverse stoffen, waaronder
perfluoroctaanzuur (PFOA). De bodemverontreiniging wordt beheerst met een
systeem dat grondwater onttrekt, zuivert en loost. Dit wordt jaarlijks gemonitord.” De
verontreiniging wordt ‘beheerst’. Dat betekent dat er volgens de omgevingsdienst
geen verspreiding van de verontreiniging plaatsvindt, in concentraties die risico
opleveren. Zowel waterbedrijf Evides als de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
hebben op hun website hetzelfde tekstgedeelte staan over het drinkwater. “Het
drinkwater in Dordrecht was en is betrouwbaar … “
Raamsaneringsplan
In 1999 is in het kader van de Wet bodembescherming door DuPont een
raamsaneringsplan bij de provincie ingediend, waarin opgenomen een
geohydrologisch beheerssysteem (GBS) waarmee verspreiding van de verontreiniging
wordt voorkomen en beheerst. “In november 1999 is op het raamsaneringsplan door
de provincie een beschikking afgegeven (DWM/162352). Daar hoort een
inspraakprocedure inclusief communicatie bij. Deze bevoegdheid is in 2003
overgedragen aan de gemeente Dordrecht. De sanering/beheersing was toen dus al
in bedrijf en loopt nog altijd. In oktober 2015 is hierover naar aanleiding van vragen
over PFOA gecommuniceerd door middel van een persbericht en een bijlage over de
beheersing van de bodemverontreiniging”, aldus de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid.
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Eeuwig beheersplan
Door middel van een geavanceerd onttrekkingssysteem wordt ervoor gezorgd dat de
grondwaterverontreiniging zich niet verder kan verspreiden. Dat heet een
beheersplan. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: “Het wordt in stand gehouden door
Chemours, met intensieve ondersteuning van het adviesbureau Tauw. De
monitoringsresultaten worden periodiek besproken tussen Chemours, haar adviseurs,
het bevoegd gezag Wet bodembescherming (gemeente Dordrecht) en Evides. Er is
geen risico voor verdere verspreiding, zolang het beheersysteem in stand blijft. De
beheersing dient in principe eeuwig in stand te worden gehouden. Dit tenzij nieuwe
technieken de verontreiniging in de bodem kunnen doen afbreken. Hiernaar wordt
onderzoek gedaan, maar vooralsnog zonder succes.”

