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Met deze brief informeren wij u over een aantal zaken met betrekking tot het dossier Chemours. 

 

Zitting Rechtbank dwangsom PFOA 

Op 17 maart 2020 bent u door ons geïnformeerd dat op 21 april a.s. de zitting over het door 

Chemours ingestelde beroep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) gericht op het 

beëindigen van de indirecte lozing van met PFOA verontreinigd afvalwater zou plaatsvinden. Het 

beroep richt zich ook op de zeven door GS genomen invorderingsbesluiten van € 250.000 per 

geconstateerde overtreding. 

Inmiddels heeft de Rechtbank ons laten weten dat de geplande zitting niet kan doorgaan 

vanwege de corona maatregelen. De Rechtbank heeft partijen aangegeven dat zij het beroep 

graag verder schriftelijk zou willen behandelen. De rechtbank heeft partijen verzocht om te laten 

weten of zij hiermee akkoord gaan. Het alternatief is dat er op een later moment een zitting wordt 

geagendeerd. Namens GS is te kennen geven dat wordt ingestemd met het voorstel om het 

beroep verder schriftelijk te behandelen. Het is echter mogelijk dat Chemours de Rechtbank laat 

weten niet akkoord te gaan met het voorstel om het beroep verder schriftelijk te behandelen. In 

dat geval zal mogelijk toch op een later moment alsnog een zitting plaatsvinden. Het is ook 

mogelijk dat de Rechtbank, naar aanleiding van de verdere schriftelijke behandeling, alsnog 

besluit om de zaak op later moment op een zitting te behandelen. 

 

Voorlopige voorziening 

Op 17 december 2019 bent u geïnformeerd over het definitieve besluit waarmee GS de vergunde 

emissie naar de lucht van fluorhoudende verbindingen, waaronder FRD, verder verlagen. Op 17 

februari 2020 hebben wij u laten weten dat Chemours beroep heeft aangetekend tegen dit besluit 

en ook bij de Rechtbank een voorlopige voorziening heeft aangevraagd. Door de 

voorzieningenrechter is, mede vanwege de corona maatregelen, nog geen zittingsdatum gepland. 

Dat betekent dat het besluit vooralsnog in zijn geheel niet in werking treedt.   
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Gevolgen corona maatregelen voor VTH-werkzaamheden Chemours 

Met de Brzo partners, zoals de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio, is afgesproken om 

voorlopige geen gezamenlijk reguliere planmatige Brzo inspecties uit te voeren. Met de DCMR 

Milieudienst Rijnmond hebben wij de afspraak gemaakt dat toezichthouders Chemours en 

DuPont blijven bezoeken bij incidenten of klachten en dat voor de Brzo audits zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt gaat worden van toezicht op afstand. Op de Wabo-inspecties hebben de corona 

maatregelen vooralsnog geen effect. De laatste fysieke Wabo inspectie is op 11 maart jl. 

uitgevoerd en de volgende inspecties zijn gepland voor zomer en najaar 2020. Wat de lopende 

vergunningtrajecten betreft, is er (nog) geen reden om aan te nemen dat de corona beperkende 

maatregelen tot vertraging gaan leiden. 

 
RIVM-advies risicogrenswaarden voor PFOA PFOS en GenX in zwemwater en vis 

In een groot deel van het gebied rondom het bedrijf Chemours zitten de stoffen PFOA en GenX in 

het water en de bodem. Dit als gevolg van de historische emissies naar de lucht van deze stoffen 

door Chemours. U bent hierover regelmatig geïnformeerd met onder andere de brieven van 23 

mei 2017, 8 maart 2018 en 18 juli 2018. 

Nadat in 2018 bij een RIVM-onderzoek verhoogde concentraties GenX waren geconstateerd in 

en rond enkele moestuinen en sloten in Sliedrecht en Papendrecht is het waterschap 

Rivierenland een meetprogramma voor sloten en vaarten in het westen, de Alblasserwaard, van 

het beheergebied gestart. De resultaten van dit meetprogramma laten zien dat op verschillende 

locaties in de Alblasserwaard de concentraties van de stoffen GenX en PFOA hoger liggen dan 

de geldende norm voor oppervlaktewater. 

Het waterschap als waterkwaliteitsbeheerder heeft het RIVM verzocht om voorlopige 

risicogrenswaarden vast te stellen voor het eten van vis en zwemmen in het oppervlaktewater. 

Op 30 maart 2020 heeft Waterschap Rivierenland de resultaten hiervan op zijn website 

gepubliceerd1.  

Op basis van de nu door het RIVM afgeleide risicogrenswaarden concludeert het waterschap dat 

er geen gezondheidsrisico’s zijn bij zwemmen in aangewezen zwemwateren (Lammetjeswiel, Put 

van Ottoland, Surfplas Slingeland, natuurbad De Donk). In deze zwemwateren blijven de 

gemeten concentraties onder de risicogrenswaarden. 

Op enkele locaties rond de eerdergenoemde moestuinen in Sliedrecht en Papendrecht worden 

risicogrenswaarden voor het eten van vis overschreden. De risico’s zijn volgens Waterschap 

Rivierenland beperkt. Ten eerste gaat het hier om niet aangewezen viswateren. Ten tweede zou 

iemand voor een mogelijk gezondheidsrisico dagelijks vis moeten eten die op deze locaties is 

gevangen. Desondanks raadt het waterschap het eten van op deze locaties gevangen vis af. 

De emissie naar de lucht van PFOA door Chemours is in 2012 beëindigd en namens GS zijn de 

aan Chemours vergunde emissies van GenX naar water en lucht sinds 2017 aanzienlijk 

gereduceerd. Naar verwachting zullen de gemeten concentraties in oppervlaktewater en bodem 

daardoor langzaam maar gestaag afnemen. De resultaten van het meetprogramma van 

Rijkswaterstaat, waarover u op 6 november 2019 bent geïnformeerd, bevestigen dit beeld. 
  

 
1 https://www.waterschaprivierenland.nl/advies-risicogrenswaarden-voor-pfoa-pfos-en-genx-
zwemwater-en-vis 
 

https://www.waterschaprivierenland.nl/advies-risicogrenswaarden-voor-pfoa-pfos-en-genx-zwemwater-en-vis
https://www.waterschaprivierenland.nl/advies-risicogrenswaarden-voor-pfoa-pfos-en-genx-zwemwater-en-vis
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Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en blijven u 

uiteraard op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen.  

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

  

Mevrouw mr. A.W. (Adri) Bom – Lemstra                                            F. (Floor) Vermeulen 

 


