
 
 
 
Motie Gratis bloedtests C8 / vervuiling van de leefomgeving door DuPont/Chemours 
 
De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 juli 2016, 
ter bespreking en besluitvormende behandeling van het voorstel tot het vaststellen van de Eerste 
Concernrapportage 2016, de Perspectiefnota 2017 en tot het kennisnemen van het voorgenomen 
financieel beleid in de periode van 2017-2021, 
 
Neemt in overweging dat: 
 op woensdag 25 mei jl. de oplegnotitie inzake Gezondheid Perfluoroctaanzuur (C8/PFOA) 

DuPont/Chemours Dordrecht in de commissie Ruimte is besproken; 
 namens onze fractie twee aanbevelingen zijn gedaan, teweten 1) het mogelijk maken van gratis 

bloedtests op de zeer zorgwekkende stof C8 en 2) het onder de aandacht brengen van het 
bestaan van het Infopunt over gif DuPont/Chemours bij onze inwoners; 

 PFOA (C8) decennia lang door de fabriek van DuPont/Chemours is geëmitteerd in de lucht, in het 
grondwater, in het riool, is vrijgekomen in de fabriek en op het fabrieksterrein van DuPont/ 
Chemours, alsook in de naaste omgeving; 

 DuPont/Chemours zelf al zijn (oud-) medewerkers op C8 in hun bloed test dan wel heeft getest; 
 PFOA/C8 niet in het milieu/ de leefomgeving thuishoort; 
 deze zeer zorgwekkende stof persistent is en schadelijk is voor de voedselketen; 
 wetenschappelijk is aangetoond dat PFOA/C8 een carcinogene stof is; 
 dat een Lid van de Tweede Kamer (mevrouw Lutz Jacobi) heeft gesteld: “Populatieonderzoek is 

van belang, voor werknemers, oud-werknemers, omwonenden, voor mensen die zich vrijwillig 
melden ook, in hoeverre hebben deze mensen gezondheidsschade geleden? Mensen hebben 
recht op bescherming van hun gezondheid. De overheid heeft wat recht te zetten”; 

 een echtpaar dat buiten het ingetekende risicogebied woont over veel hogere concentraties van 
de chemische stof C8 in hun bloed blijkt te beschikken dan de Overheid heeft voorspeld; 

 in AD De Dordtenaar van zaterdag 2 juli 2016 deskundigen na onderzoekingen stellen dat het 
alarmerend is dat ex-werknemers van DuPont/Chemours hoge concentraties C8 tot meerdere 
keren de ‘gezondheidskundige grenswaarde’ in hun bloed blijken te hebben; 

 de Gedeputeerde (van de Provincie Zuid-Holland) de heer Rik Janssen eerder heeft gezegd: 
“Mensen die vrijwillig de hand opsteken, omdat ze graag een bloedtest willen, worden zoveel 
mogelijk meegenomen in het onderzoek van het RIVM”; 

 de gemeenteraad van Dordrecht op dinsdag 28 juni 2016 de ‘motie vreemd aan de orde van de 
dag: duidelijkheid’ unaniem heeft aangenomen, welke motie als bewijsstuk is aangehecht aan 
deze motie gratis bloedtests C8 / vervuiling van de leefomgeving door DuPont/Chemours; 

 de PvdA Sliedrecht vrijwillige bloedtests bepleit in een straal van 2 kilometer rondom de fabriek 
van DuPont/Chemours en naar aanleiding van de Dordtse motie weer nieuwe vragen aan het 
College van de gemeente Sliedrecht heeft gesteld; 

 in het kader van efficiency overleg met Dordrecht en Sliedrecht verstandig lijkt te zijn; 
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 Dupont/Chemours aangesproken dient te worden op zijn verantwoordelijkheid voor 
omwonenden en werkende mensen in de omgeving van de fabriek; 

 Mr. Pieter van Vollenhoven zijn verontrusting heeft geuit in een twitterbericht “Het is echt 
verontrustend, dat het Overheidstoezicht niet heeft ingegrepen bij DuPont/Chemours, waar 
tientallen jaren onveilig is gewerkt!”; 

 het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 4 juli 2016 een brief over de voortgang van het 
onderzoek naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarvan wij een afschrift hebben ontvangen; 

 het RIVM bezig is met een nader wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten nog 
ongeveer een jaar op zich laten wachten; 

 
Spreekt uit dat: 
 onze zorg niet alleen uitgaat naar de inwoners van de omliggende gemeenten Dordrecht en 

Sliedrecht, maar ook – en wel in het bijzonder – naar de inwoners in onze eigen gemeente; 
 het wenselijk is tot een bundeling van alle kennis en informatie over het gif van DuPont/ 

Chemours te komen en daarvoor één loket te creëren; 
 een goede risicocommunicatie in de richting van betrokkenen, en coördinatie tussen 

zorgaanbieders, de gewenste duidelijkheid kan verschaffen ten opzichte van reëel bestaande 
individuele- en maatschappelijke zorgen; 

 bloedtests aan inwoners van Papendrecht in de postcodegebieden 3353, 3354, 3355 en 3356 
door de gemeente gefaciliteerd en betaald dienen te worden, waar het gaat om inwoners die 
daartoe behoefte voelen een bloedtest te laten doen, teneinde zekerheid te verkrijgen over de 
eventueel in hun bloed aanwezige concentratie van de zeer zorgwekkende chemische stof C8; 

 de kosten die door de gemeente Papendrecht zijn en nog worden gemaakt in een later stadium 
meegenomen kunnen worden bij een verhaal van de Overheid op DuPont/Chemours; 

 
Verzoekt hierbij het college om: 
 DuPont/Chemours aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid voor de omwonenden en 

werkende mensen in de omgeving van de fabriek; 
 bloedtesten op C8/PFOA voor inwoners in de Papendrechtse postcodegebieden 3353, 3354, 

3355 en 3356 op vrijwillige basis mogelijk te maken; 
 deze tests met name op die inwoners te richten die niet in andere onderzoeken meelopen en/of 

een bloedtest zelf niet kunnen bekostigen; 
 de uitslagen van deze bloedtesten tevens, en zo mogelijk op een eerder moment, aan de 

inwoners bekend te maken, tegelijkertijd met de uitkomsten van de RIVM steekproef; 
 aansluiting te zoeken bij het Infopunt over gif DuPont/Chemours teneinde één loket te creëren; 
 de gemeenteraad op de hoogte te houden van alle verdere relevante ontwikkelingen; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht, 
de heer  R. Lammers. 
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