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In onze opdracht heeft het RIVM risicogrenswaarden voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in
grond en grondwater afgeleid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in het soort gebruik
van de grond. Vooruitlopend op mogelijke landelijke interventiewaarden voor PFOA
hebben we hiermee een actuele set risicogrenswaarden waaraan we uitkomsten van
bodemonderzoek kunnen toetsen. In opdracht van de provincie is door het
Expertisecentrum PFAS onderzocht of er sprake is (geweest) van atmosferische
depositie van PFOA en GenX in de omgeving van de fabriek van Chemours. De uitkomst
is dat het zeer aannemelijk is dat depositie heeft plaatsgevonden (PFOA en GenX) en
plaats vindt (GenX). Met name in het grondwater is dat goed terug te zien. De uitkomsten
liggen ruim onder de risicogrenswaarden voor het gebruik van wonen met (moes)tuin.
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Verzameldossier Dupont/Chemours

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 29 augustus 2017 20:15
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar
de raadsvergadering van 26 september 2017 en toe te voegen aan het dossier over
DuPont/Chemours.

In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 20 juni 2017 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaring van de fractie Beter voor
Dordt.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 mei 2017 20:00
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar
de hamerraad van 20 juni 2017 en de brief toe te voegen aan het verzameldossier

Dupont/Chemours.

