
Overzicht ingediende vragen bijeenkomst GenX en PFOA 25 oktober 2017  
 

In de aanloop naar de bijeenkomst over GenX en PFOA op 25 oktober 2017 zijn Staten- en Raadsleden in 

de gelegenheid gesteld vragen in te dienen. Deze vragen zijn van tevoren toegestuurd naar de 

verschillende geadresseerden, zodat zij deze konden betrekken bij de voorbereiding van hun bijdrage aan 

deze bijeenkomst.   

 

Clustering ingediende vragen Provinciale Staten 
 

Aan DCMR/ OZHZ: 
1. Wat wist zij bij vergunningverlening van de gezondheidsschadelijke effecten PFOA en wat heeft zij met 

die kennis gedaan?  

2. Wanneer en hoe kwam zij achter dat in Amerika PFOA was verboden en er rechtszaken liepen 

vanwege de gezondheidsschade van PFOA? Wat deed zij met die kennis? 

3. GenX vervangt PFOA in een zelfde functie en heeft dus grotendeels dezelfde eigenschappen. Wat wist 

de milieudienst bij vergunningverlening over de gezondheidsschadelijke effecten GenX en hoe dat 

verschilt van de situatie bij PFOA?  

4. Geeft Chemours volledige openheid over en toegang tot de gezondheidsonderzoeken?  

5. Waarom kan volgens de milieudienst de emissie van GenX in Nederland niet worden beëindigd, terwijl 

dat in Amerika (volgens de berichtgeving) wel gebeurd?  

 

Aan DuPont/ Chemours:  
1. Wanneer wist zij van de gezondheidsschadelijke effecten PFOA en wat heeft zij met die kennis 

gedaan?  

2. Wanneer en hoe heeft zij het bevoegd gezag hierover geïnformeerd?  

3. GenX vervangt PFOA in een zelfde functie en heeft dus grotendeels dezelfde eigenschappen. Hoe 

heeft Chemours de gezondheidseffecten hiervan onderzocht en waar kunnen wij dat onderzoek 

vinden?  

4. Wat is de reden dat DuPont/Chemours de emissies van PFOA en GenX emissies wel in Amerika 

beëindigd, maar niet in Nederland? 

5. Hoe kan het dat na een paar jaar als GenX wordt gevonden in drinkwater van Dunea, die 

stroomopwaarts water aftapt? Zijn er meer producenten van GenX? 

6. Hoe kan Chemours uitleggen dat het als bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt, als zij al 

sinds de 60er jaren weet van de eventuele schadelijke effecten van het gebruik van PFOA op mens en 

milieu?  

7. Hoe kan Chemours met de wetenschap die zij in de afgelopen decennia hebben opgedaan, 

rechtvaardigen dat zij Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt door in het huidige productie proces 

Gen-X hulpstoffen te gebruiken die vrijwel identiek zijn, qua eigenschappen, aan het  nu uitgefaseerde 

PFOA? 

8. Chemours is er trots op dat zij veiligheid als een van hun kernwaarden aangeven, hoe kan Chemours 

dit uitleggen aan de burger die de afgelopen decennia, zonder kennisgeving, zijn blootgesteld aan 

PFOA, en misschien wel andere stoffen waarvan wij het bestaan nog niet weten? 

 

Aan toxicologen: 
1. Het lijkt erop dat GenX net als PFOA een persistente stof is die dus niet afbreekt. Eenmaal 

geëmitteerde GenX gaat dus niet meer weg en emissies leiden dus vanzelf tot een verhogen van de 

concentratie. Hoe kan dan een “veilige” emissiewaarde worden vastgesteld?  

 

 
 



Aan de Ondernemingsraad van Chemours: 
1. De Ondernemingsraad van Chemours beklaagd zich in een brief over het imago dat Chemours, en 

haar werknemers, in de pers heeft gekregen. Mijn vraag aan de OR van Chemours is, wat heeft u als 

OR, gebruikmakend van het adviesrecht, er aan gedaan om het bedrijf te wijzen op haar 

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, of was u slechts bezig met de werkgelegenheidbelangen van 

een select aantal werknemers boven de gezondheidsbelangen van duizenden omwonenden? 

 

Clustering ingediende vragen gemeenteraad Dordrecht 
 
Aan DCMR/ OZHZ: 
1. Is strengere regelgeving en toezicht voor het gebruik van zeer giftige stoffen mogelijk? 

2. Is  strengere regelgeving en toezicht op chemiebedrijven in druk bevolkte gebieden mogelijk? 

3. Kunt u voldoende uit de voeten met de huidige handhavingsinstrumenten, of wilt u meer ruimte hebben 

om bijvoorbeeld hogere boetes op te leggen? 

4. Hoe wordt het drinkwater beschermd? Hoe neemt u dat mee in de vergunningverlening? 

5. Hoe is/wordt duidelijk over welke stoffen in welke hoeveelheid geloosd mogen worden? 

6. Bent u bereid om alle omgevingsvergunningen afgegeven sedert 2000 via de website van 

Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid beschikbaar te stellen? 

7. Kunt vanaf 2000 aangeven hoeveelheden C8 zijn uitgestoten door DUPONT/Chemours. 

8. Bent u het als provinciale overheid eens over het feit dat het ongewild binnen krijgen van in strijd is met 

diverse mensenrechtenverdragen? Kunt u aangeven hoe u de toets met de mensenverdragen heeft 

laten verlopen bij het afgeven van de Omgevingsvergunningen? 

9. Kunt u de vragen die www.c8claim.nl al eerder heeft gesteld en het manifest beantwoorden? (zie 

bijlage van Johannes Wierstichting? 

10. Bent u bereid om bij het afgeven van de nieuwe omgevingsvergunningen voor DUPONT en 

CHEMOURS de gezondheidsrisico’s af te wegen en te streven naar zero emissie na 1 januari 2018? 

11. Wanneer wordt de bewijslast in het geval van stoffen lozen door de chemische industrie omgekeerd, 

dus niet eerder een vergunning dan wanneer onomstotelijk vaststaat dat die stof onschadelijk is voor 

mens, dier en milieu? 

12. Waarom wordt het Voorzorgsbeginsel niet gehanteerd bij het afgeven van een vergunning voor uitstoot 

in water, bodem en lucht als de onschadelijkheid van de stof niet bewezen is?(zie ook vorige vraag). 

13. Wegen alle maatschappelijke geldelijke kosten in verband met de GenX en C8 kwestie op tegen de 

kosten die Chemours en DuPont  bespaart door gif te lozen? 

14. Betrekken de besluitvormende instanties ook de maatschappelijke onrust tgv de giflozingen door 

Chemours en DuPont bij hun standpunt? 

15. Welke vrijheid van besluitvorming hebben de Nederlandse politiek en overheidsinstanties mbt de 

giflozingen door Chemours en DuPont? 

16. Beschouwen de vergunning verlenende instanties tav giflozingen door de chemische industrie zich als 

marionet van de Europese regelgeving? 

17. Mag Nederland eigen wetgeving opstellen buiten de Europese regels mbt toestaan van gif lozen door 

de chemische industrie? 

18. Waarom zijn de gezondheid en mensenrechten geen toetsings- en weigeringsgrond bij nieuwe 

vergunningverlening aan Chemours en DuPont? ( De staat mag immers het recht op gezondheid niet 

schenden en moet juist beschermen en vervullen; Johannes Wierstichting / Edith Schellings “Human 

Rights and Democratisation mrt 2014). 

19. Hoe zit het met de (openbaarheid van de) aansprakelijkheid van overheid / bevoegd gezag inzake 

vergunningverlening van ZZS en nieuwe opkomende stoffenemissies door Chemours en DuPont? 

 

Aan bedrijven DuPont / Chemours / Oasen: 
1. Is het mogelijk om door strenger beleid het drinkwater beter te beschermen? 



2. Hoe kunnen we (direct) stoppen met het lozen van giftige stoffen (GenX) in lucht, water en bodem. 

3. Welke chemische stof(fen) worden door Chemours/Dupont direct geloosd op de rivier? 

4. Op welke wijze geschieden die lozingen? 

5. Worden drinkwaterleidingbedrijven geïnformeerd, en door wie, over wat er in het water wordt geloosd? 

6. Is de VNCI branche organisatie bereid ethisch besef en handelen te gaan tonen en eisen te gaan 

stellen aan haar leden? Bv in dit geval van Chemours en DuPont geen gif lozen en uitstoten aangezien 

dat technisch al kan? 

7. Waarom wordt de zogeheten Ladder van Lansink en de Preventieladder niet gehanteerd voor de 

chemische industrie cq Chemours en DuPont? 

 

Aan Chemicus/ Toxicoloog: 
1. Beschikt u over wetenschappelijke rapporten die aangeven wanneer C8 of GENX in het menselijk 

lichaam kan worden omgezet in kanker? Heeft u daarbij eveneens de USA rapporten betrokken? 

2. Kunt u aangeven waarom zero uitstoot in Nederland niet mogelijk is en in ecologische kwetsbare 

gebieden in wereld deze zero uitstoot wel mogelijk is? 

3. Bent u bereid de rapporten die door diverse hoogleraren van de Universiteit Utrecht opsteld hebben 

voor de provinciale overheid en voor het Ministerie van I & M beschikbaar te stellen zodat bezien kan 

worden welke rol de diverse overheden hebben gespeeld? Deze vraagstelling is reeds eerder zonder 

resultaat gedaan door www. C8claim.nl met beroep op de WOB. 

4. Op grond van welke wetenschappelijke gegevens kan een arts de medische gevolgen van GenX 

hulpstoffen en andere PFASs diagnosticeren en kan de overheid daar richtlijnen voor geven (zie advies 

RIVM aan burgers om bij medische vragen de huisarts te raadplegen)? 

5. Waarom wordt een veilige norm door wetenschappers -en niet alleen door het RIVM- niet breed 

gedragen en onafhankelijk vastgesteld? 

6. Deelt u onze visie dat alleen een eenduidig antwoord van deskundigen op geconstateerde 

milieuvervuilingen 'helpt' als het gaat om verkrijgen van maatschappelijke draagvlak bij het bepalen van 

de risico's voor deze vormen van vervuiling?  

• Ter toelichting: Wordt de door de VU-toxicoloog  benoemde risico’s van het eten uit de 

(volks)tuinen nu wel of niet eenduidig door zijn vakgenoten gedeeld? 

7. Kan inzichtelijk worden gemaakt welke van de door ons vermelde schadelijke stoffen het milieu (water, 

lucht en bodem) binnen de Drechtsteden belasten, en zo ja in welke mate? 

8. Deelt u onze waarneming dat het hierbij zeker niet alleen gaat om verontreiniging door GenX/PFOA, en 

zo ja, wat is daar in politieke zin het antwoord op, zowel in onderzoek, aanpak, controle als 

handhaving?  

 

Algemene vragen: 
1. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de organisaties die de slachtoffers hebben opgevangen met 

kankerklachten? 

2. Bent u bereid om deze organisaties een compensatie toe te kennen voor deze werkzaamheden en hen 

aan te geven dat de letselschade zaken serieus door de overheid worden genomen?  

3. Kunt u aangeven waarom de lokale overheid en de provinciale overheid de lokale bevolking marginaal 

informeert en geen of weinig informatie verstrekt over de gezondheidsriciso’s die worden ondervonden 

door de bevolking? 

4. Wat is de waarde van het recht voor initiatief in Nederland als de regelgeving / het vergunningenstelsel 

over het lozen van gifstoffen al is dichtgetimmerd door de chemische industrie zelf?  

 
 
 
 
 



Clustering ingediende vragen gemeenteraad Papendrecht 

Aan DCMR/ OZHZ:  
1. Hoe nu zo strak mogelijk reguleren en handhaven en wat is op termijn mogelijk om emissies van GenX 

volledig onmogelijk te maken? 

2. Waarom heeft de provincie Zuid-Holland in 2012 aan DuPont / Chemours een vergunning verleend 

voor het lozen van GenX? 

 

Clustering ingediende vragen gemeenteraad Sliedrecht 
 

Aan DCMR/ OZHZ: 
1. Hoe heeft het zo ver kunnen komen, was bij u het welzijn van de omwonenden prioriteit nummer 1? U 

stelt bijvoorbeeld niets te weten van de stof PFOA bij de vergunningverlening terwijl het met een beetje 

werk in ieder geval genoeg te vinden was om vragen te stellen. Het RIVM lukte dat wel met een 

boekenonderzoek. 

 

Aan DuPont/ Chemours:  
1. Waarom heeft u gehandeld zoals u gehandeld heeft, dit bewust ten koste van onze gezondheid? 

 

 
 


