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Aanleiding
In de omgeving van Chemours wordt PFOA in grond en grondwater aangetroffen. Dit komt zeer
waarschijnlijk doordat kleine druppeltjes via de schoorstenen uitgestoten stof onder invloed van de
zwaartekracht zijn neergeslagen op de bodem. Op diverse plaatsen in de omgeving zijn metingen
gedaan. De gemeten waarden liggen ruim onder de risicogrenzen voor de functie wonen met
(moes)tuin. PFOA wordt sinds 2012 niet meer gebruikt door DuPont/Chemours.
De aangetroffen verontreiniging vormt geen risico voor de gezondheid, maar levert wel een
beperking op afvoer en hergebruik van grond. Grond waarin PFOA zit, mag niet op een andere plek
worden gebruikt. Het uitgangspunt is dat je schone(re) grond niet viezer mag maken door er
verontreinigde grond op aan te brengen. Voor heel veel stoffen zijn er normen gesteld voor het
hergebruiken van grond. Als de gehalten onder die normen liggen, mag je het elders gebruiken. Die
hergebruiksnormen bestaan nog niet voor PFOA. Dat betekent dat hergebruik van grond uit de
omgeving van Chemours niet mogelijk is.
De betrokken gemeenten zijn samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, provincie ZuidHolland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD en het expertisecentrum PFAS aan de slag met de
volgende zaken:
- Het bepalen van de precieze verontreiniging
Tot dusver is een beperkt aantal metingen in de omgeving gedaan. Direct rond de fabriek, maar ook
verder weg zijn lage gehalten PFOA in de bodem aangetroffen. Dat geeft een indicatie, op basis
waarvan een contour is geschetst. Die is te vinden in de bijlage. Deze contour is een inschatting en
dus zeker geen harde grens. Het is noodzakelijk de precieze verontreiniging af te bakenen. Daarbij
is het streven om naar 'schillen' toe te werken met vergelijkbare waarden.
- Formuleren van beleid en normstelling voor hergebruik van grond
Er moeten hergebruiksnormen worden opgesteld en bijbehorend beleid voor hergebruik van grond.
De afbakening zoals hierboven aangegeven wordt verwerkt in dat beleid.
- Tijdelijk beleid opstellen
Het aanvullend bodemonderzoek en het opstellen van beleid kost tijd (circa 6 maanden). In de
tussentijd is er dringend behoefte aan interim-beleid. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan
bij woningbouwprojecten omdat er geen grond kan worden afgevoerd. Binnenkort komt er een
voorstel voor een beleidskader dat voor de korte termijn duidelijk maakt hoe met grondverzet in het
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met PFOA verontreinigde gebied moet worden omgegaan. Dit beleid is tijdelijk tot het definitieve
beleid en normstelling er is.
- Interne en externe communicatie
Er zijn veel partijen betrokken bij grondontwikkelingen en grondverzet. Al deze partijen, zoals
adviesbureaus, aannemers en projectontwikkelaars, worden door OZHZ geïnformeerd over de
situatie en hoe ze moeten handelen.
De betrokken gemeenten worden uiteraard geïnformeerd. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk
voor verdere communicatie binnen de eigen organisatie, zoals het informeren van gemeentelijke
projectleiders. Verder communiceren we actief via de site van OZHZ. Gemeentelijke sites verwijzen
hiernaar. Ook de media wordt geïnformeerd over de verdere bodemonderzoeken.
Handelingsperspectief
Grond die bij werkzaamheden vrijkomt, moet worden onderzocht op PFOA. Als die stoffen er
daadwerkelijk in zitten, mag die grond voorlopig alleen worden gebruikt of opgeslagen in de directe
omgeving van de plaats waar het vandaan komt. Hergebruik elders is niet toegestaan. Tijdelijke
opslag elders met onder- en bovenisolatie is wel mogelijk. Die isolatie voorkomt dat PFOA uitspoelt
naar schone(re) grond.
Gevolgen voor de gezondheid
De verontreiniging met PFOA in bodem reikt verder dan de directe omgeving van Chemours. Zodra
er ook maar iets aangetroffen is, wordt de bodem al aangemerkt als verontreinigd. Zolang er nog
geen hergebruiksnormen zijn, kan die grond nog niet elders hergebruikt worden. Dit betekent niet
dat de grond een risico vormt voor de volksgezondheid. Integendeel: de tot dusver aangetroffen
waarden liggen allemaal ruim onder de dit jaar opgestelde risicogrenswaarden voor wonen met
(moes)tuin.
Belangrijk om te benoemen: hergebruiksnormen zijn iets anders dan risicogrenswaarden.
Hergebruiksnormen voorkomen dat schone(re) grond vervuild raakt door er verontreinigde grond op
aan te brengen. Risicogrenswaarden bepalen tot welke hoogte bodem veilig gebruikt kan worden,
uitgesplitst naar het type gebruik en bijbehorende blootstellingsroutes. Zo houdt de
risicogrenswaarde 'wonen met moestuin' rekening naast spelende kinderen ook rekening met 100%
groenteconsumptie en 50% aardappelconsumptie uit eigen tuin.
GenX
Sinds 2013 stoot Chemours GenX-stoffen uit, de vervanger van PFOA. Ook GenX-stoffen worden in
zeer lichte gehalten aangetroffen in grond en grondwater in de omgeving van Chemours. Deze
gehalten liggen veel lager dan PFOA. Dat gecombineerd met het feit dat GenX als iets minder
toxisch wordt beschouwd dan PFOA betekent dat de focus ten aanzien van onderzoeken nu ligt bij
PFOA. Maar natuurlijk worden GenX-stoffen nog steeds uitgestoten, in tegenstelling tot PFOA. Het is
belangrijk om GenX in grond en grondwater dus te monitoren en mee te nemen in het aanvullend
bodemonderzoek.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Ruud Hakkeling, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, (06 1830 1281)
Ton Vogel, gemeente Papendrecht (078 770 6365)
Frans van der Ham, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (06 5319 6730)
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Bijlage 1 voorlopige ruwe inschatting zone met licht verhoogde gehalten PFOA in de grond
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