
Van: Actiegroep Gezondheid Vóór Alles
Verzonden: maandag 30 mei 2022 19:39
Aan: 
Onderwerp: PERSBERICHT van Actiegroep Gezondheid voor Alles, Sliedrecht - BEZWAARSCHRIFT 
inzake (revisie) omgevingsvergunning Chemours Netherlands b.v.

Goedemiddag/avond allen!

Vandaag heeft de Actiegroep “Gezondheid voor Alles”, die wekelijks voor de poort van Chemours in 
Dordrecht protesteert tegen de uitstoot van gevaarlijke PFAS stoffen, formeel bezwaar aangetekend 
tegen het voornemen van Provinciale Staten, DCMR en Rijkswaterstaat om wederom vergunning te 
verlenen aan Chemours, Dupont en Dow voor het rechtstreeks lozen van ogenschijnlijk kleine – maar 
nog steeds gevaarlijke – hoeveelheden PFAS en GenX in de rivier en in de lucht.

Daarmee scharen wij ons volledig (en eigenlijk zelfs meer dan dat) achter de door de gemeentes 
Sliedrecht, Papendrecht, Molenlanden en Dordrecht ingediende bezwaren met als doel de uitstoot 
uiterlijk per 2025 te beëindigen.

Wij hebben niet de illusie, dat ons standpunt onmiddellijk tot uitstel of afstel van het voorgenomen 
besluit zal leiden, maar willen wel duidelijk blijven maken, dat deze kankerverwekkende uitstoot van 
chemische stoffen op korte termijn beëindigd moet worden ter bescherming van de gezondheid en 
een goede leefomgeving van de bevolking in onze regio.
Ook dienen o.i. de controle-procedures verduidelijkt en aangescherpt te worden.

Onze wekelijkse – relatief kleine - protestacties voor de poort van Chemours in Dordrecht zullen wij 
uiteraard blijven voortzetten totdat het ultieme doel “Nul uit de Pijp” daadwerkelijk bereikt is.

Actiegroep Gezondheid Vóór Alles 
p/a Burgemeester Drijberplein 41
3361 VG Sliedrecht

Namens deze:
Ton Schippers               Sliedrecht
Joop Keesmaat             Sliedrecht 
Karel Thieme                Papendrecht 
Kees van der Hel          Sliedrecht 
Pieter Gerrits                Papendrecht     
Ad de Waard                 Sliedrecht
Mevr. M.J. Top              Dordrecht

Onderwerp: BEZWAARSCHRIFT inzake (revisie) omgevingsvergunning Chemours Netherlands b.v.

Aan             :             DCMR Milieudienst Rijnmond
                                   Parallelweg 1

Postbus 843
3100 AV Schiedam
Per e-mail aan: info@dcmr.nl 

Kopie aan  :             Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
                                  Zuid-Hollandplein 1

mailto:info@dcmr.nl


                                   2596 AW Den Haag
                                   Per e-mail aan: zuidholland@pzh.nl 

Kopie aan  :             Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam 
Ter attentie van de heren J.A. Pickup en/of P.A. Janssen
Per e-mail aan: vergunningen.wnz@rws.nl 

Kenmerk   : DCMR                                             999980227_9999450498
                               Provincie Zuid Holland               9999802

                      Rijkswaterstaat                             RWS-2022/11353 en RWS-Z2018-00006445
                                  
Betreft       : BEZWAARSCHRIFT tegen het voorgenomen besluit en ontwerpbeschikking (Wabo) 

van Gedeputeerde Staten Zuid Holland inzake omgevingsvergunning Chemours 
Netherlands B.V., volgens Provinciaal blad 2022 Nr. 4405 d.d. 15 april 2022

Geachte Dames en Heren,

De Actiegroep "Gezondheid voor Alles", die sinds een groot aantal jaren wekelijks op bescheiden
schaal protesteert tegen de uitstoot van PFAS, GenX en andere Zeer Zorgwekkende Stoffen, 

tekent hiermee formeel bezwaar aan

tegen het verlenen van nieuwe vergunningen aan Chemours, Dupont en/of Dow voor het 
rechtstreeks lozen van ogenschijnlijk kleine – maar nog steeds gevaarlijke – hoeveelheden PFAS 
en GenX (2 kg in het water en 4 kilo in de lucht).

Wij, ondergetekenden, verzoeken de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, DCMR en 
Rijkswaterstaat om deze vergunning niet te verlenen en Chemours, Dupont en/of Dow die 
lozingen met onmiddellijke ingang te staken en zelfs geen uitzondering te maken ingeval 
voornoemde bedrijven deze uitstoot met de momenteel best beschikbare middelen proberen zo
klein mogelijk te maken. 

Het voert te ver om op alle facetten van de Ontwerpbeschikking Nr. 999980227-9999450498 
d.d. 1 april 2022 in te gaan (396 pagina’s), maar het is overduidelijk, dat continuering van de 
uitstoot van deze stoffen leidt tot een nog grotere – en dus gevaarlijker – vervuilingsgraad van 
de omgeving en leefomstandigheden in de direct omliggende gemeentes Dordrecht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden. 
In die dorpen en ook verder in de Alblasserwaard worden al sinds decennia veel te hoge PFAS 
waardes in grond, water en lucht aangetroffen, die 7 tot 8 keer hoger zijn dan de vorig jaar door 
EFSA en RIVM bijgestelde maximale grenswaarden van 7 microgram per kilo/liter.

In onze omgeving zijn inmiddels grondwaardes vastgesteld van 60 microgram en soms zelfs 80 
of meer microgram per kilo/liter, wat – op basis van de bijgestelde RIVM normen – grote 
stukken van de Alblasserwaard ongeschikt maakt voor verdere woningbouw, landbouw, et 
cetera. 
Ook het drinkwater van de gemeente Papendrecht bevat – ondanks uitgebreide filtering – nog 
steeds kleine hoeveelheden van deze schadelijke stoffen.
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Dat alles levert grote risico's op voor de gezondheid van de inwoners, niet alleen de huidige, 
maar voortzetting van verder uitstoot van deze stoffen leidt in de toekomst ontegenzeggelijk tot 
nog grotere risico's voor de opvolgende generaties.
Zo hebben wij – op basis van cijfers van het IKN en CBS vastgesteld, dat in Sliedrecht het aantal 
sterfte-gevallen door kanker de afgelopen 25 jaar bijna 16% hoger ligt dan in de rest van Nederland.

Samengevat zijn wij van mening, dat de uitstoot van PFAS, GenX en andere Zeer Zorgwekkende 
Stoffen per direct moet worden beëindigd en dat geen verdere vergunning voor een 
rechtstreekse uitstoot hiervan in lucht en water aan Chemours, Dupont en Dow verleend dient 
te worden. 

Als zodanig scharen wij ons ten volle achter de door de gemeentes Sliedrecht, Papendrecht, 
Molenlanden en Dordrecht ingediende bezwaren met als doel de uitstoot uiterlijk per 2025 te 
beëindigen.

Wij hebben niet de illusie, dat ons standpunt onmiddellijk tot uitstel of afstel van de 
voorgenomen ontwerpbeschikking zal leiden en in dat geval zijn wij van mening, dat – tot het 
moment van "Nul uit de pijp" – de controle-procedures verduidelijkt en aangescherpt dienen te 
worden ter verdere bescherming van gezondheid en leefomgeving van de bevolking.

Onze wekelijkse – relatief kleine - protestacties voor de poort van Chemours in Dordrecht zullen 
wij uiteraard blijven voortzetten totdat het ultieme doel “Nul uit de Pijp” daadwerkelijk bereikt 
is.

Hoogachtend,

Actiegroep Gezondheid Vóór Alles 
p/a Burgemeester Drijberplein 41
3361 VG Sliedrecht

Namens deze:

Ton Schippers         Sliedrecht
Joop Keesmaat       Sliedrecht 
Karel Thieme          Papendrecht 
Kees van der Hel    Sliedrecht 
Pieter Gerrits          Papendrecht     
Ad de Waard           Sliedrecht
Mevr. M.J. Top       Dordrecht
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