
Beste mevrouw/meneer ,

Ten gevolge van de uitstoot door Chemours Netherlands BV en/of Du Pont 
de Nemours (Nederland) BV en/of Corteva Holding Netherlands 2 BV van 
poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zoals perfluoroctaanzuur (PFOA) en 
chemische stoffen die worden gebruikt bij de toepassing van de GenX-
technologie (GenX-stoffen) is een aanzienlijk deel van het grondgebied rond 
de fabriek gelegen aan de Baanhoekweg 22 in Dordrecht, waaronder ook
grondwater, verontreinigd geraakt.

Deze verontreiniging strekt zich ook uit tot het grondgebied van de 
gemeente Alblasserdam.

De gemeente Alblasserdam stelt u hierbij dan ook aansprakelijk voor de 
schade die de gemeente vanwege de uitstoot van PFAS zoals PFOA en 
GenX-stoffen lijdt, heeft geleden en nog zal lijden.

De gemeente behoudt zich ondubbelzinnig alle rechten voor ter zake van de 
schade die voor haar voortvloeit, is voortgevloeid en nog zal voortvloeien uit 
de emissie van PFAS zoals PFOA en/of GenX-stoffen.

Verder strekt deze brief tot stuiting van de verjaring van de vordering(en) die 
de gemeente uit hoofde van onrechtmatige daad, een regresrecht, of 
anderszins, ten gevolge van de verschillende PFAS-emissies zoals PFOA- 
en/of GenX-stoffen heeft op uw bedrijf. Wij adviseren u in dat kader om alle 
relevante bescheiden beschikbaar te houden en niet te vernietigen.

Een brief van gelijke strekking verzonden wij aan Du Pont de Nemours 
(Nederland) BV en Corteva Holding Netherlands 2 BV.
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Vragen
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op via email of telefoon. 
Zie contactgegevens links.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris, de burgemeester,

S. van Heeren J.G.A. Paans
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