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Geachte leden van de gemeenteraad,

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 PFAS zoals 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 heeft
hierdoor reeds schade geleden.

Om na een gerechtelijke uitspraak beroep te kunnen doen op een schadevergoeding bij de
veroorzaker van de geleden schade, dienen de bedrijven hiertoe aansprakelijk te worden gesteld
en dient de verjaring van vordering(en) te worden gestuit die de gemeente uit hoofde van
onrechtmatige daad, een regresrecht, of anderszins heeft op deze bedrijven. Om te voorkomen
dat haar vordering mogelijk verjaart, dient de verjaring middels bijgaande brief te worden gestuit.

Aansprakelijkstelling en stuiting verjaring Chemours DuPont
Gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben deze bedrijven eerder
op eigen initiatief aansprakelijk gesteld vanwege de verhoogde mate waarin zij gevolgen
ondervinden van de uitstoot van PFAS. Mede vanwege de recente aanscherping van
gezondheidskundige normering in relatie tot PFAS, de nog onvoorziene risico's van dergelijke
nieuwe stoffen in de leefomgeving en daarmee samenhangende schade die deze mogelijk tot
gevolg kan hebben, stelt de gemeente Alblasserdam middels bijgaande brief, deze bedrijven
aansprakelijk voor de schade die de gemeente vanwege de uitstoot van PFAS zoals PFOA en
GenX-stoffen lijdt, heeft geleden en nog zal lijden. Daarnaast dient ter voorkoming dat de
vordering(en) verjaart die de gemeente uit hoofde van onrechtmatige daad, een regresrecht, of
anderszins heeft op deze bedrijven, dit op korte termijn middels bijgaande brief worden gestuit.

Als te zijner tijd nadere stappen worden genomen, zullen wij uw Raad hierover informeren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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