
 

 

 ‘Laat bewoners en bedrijven niet met de grond zitten’ 

Schriftelijke Vragen (art. 40) 

 

Geacht college, 

Diverse onderzoeken van de officiële (overheids)instanties hebben uitgewezen dat de concentraties 

van GenX en PFOA in de grond in Dordrecht en omliggende gemeenten ruim onder de risicogrenzen 

van het gebruik voor (moes)tuin liggen. De grond is dus veilig in gebruik, maar toch worden 

bedrijven en bewoners nu geconfronteerd met allerlei beperkingen als zij grond willen verzetten. 

Dit komt door onduidelijkheid over het normenkader rondom deze stoffen. Totdat in het voorjaar 

een definitief normenkader is vastgesteld mag er geen grond buiten de drie ‘emmissieringen’ 

worden gebracht. Omdat bijna het hele eiland van Dordrecht binnen deze emmissieringen valt, 

gelden nu extra beperkingen voor grondverzet bij alle Dordtse (ver)bouwactiviteiten. De 

omgevingsdienst OZHZ heeft een handreiking uitgegeven hoe met deze tijdelijke situatie moet 

worden omgegaan door partijen die grond willen verzetten. 

Het Algemeen Dagblad schreef afgelopen zaterdag dat diverse bewoners nu met hopen tuinaarde 

blijven zitten, hoveniers opdrachten uitstellen en bouwontwikkelingen vertraging oplopen. In de 

gemeenteraadsvergadering van 14 november jl. gaf wethouder Van der Linden aan dat de 

handreiking zorgt voor een overbruggingsperiode waardoor geen enkel project hinder hoeft te 

ondervinden van de overbruggingsperiode naar een nieuw normenkader. 

 

Daarom hebben wij de volgende vragen: 

1. Herkent u het beeld dat in AD bericht wordt geschetst en heeft u een idee van de orde van 

grootte van vertragingen en schade? 

 

2. Zijn de kosten van bodemonderzoek hoger geworden doordat nu ook op PFOA moet 

worden getest, en worden met deze extra beperkingen voor bijna het volledige Dordtse 

grondgebied nu meer partijen geconfronteerd met de noodzaak tot bodemonderzoek als 

gevolg van deze situatie rondom GenX en PFOA? 

 

3. In de Q&A bij de handreiking wordt aangegeven dat de consequenties door vervuiling met 

PFOA en/of GenX gelijk aan vervuiling door zware metalen door eigenaar grond betaalt 

moeten worden. In de Wet Bodembescherming (Wbb) is het beginsel vastgelegd dat de 

veroorzaker van de verontreiniging betaalt. Kunt u aangeven waarom in de Q&A bij de 

handreiking wordt gesteld dat de meerkosten voor de nodige grondonderzoeken etc. 

rekening van de eigenaar/ontdoener zijn? Moeten deze kosten niet voor rekening van 

Chemours zijn, die immers de PFOA en GenX in de regio heeft verspreid? 

 

4. Is het college bereid om samen met omliggende gemeenten en de provincie, een tijdelijke, 

zogenoemde, grondbank in te (laten) richten waar de grond met PFOA en/of GenX tijdelijk 

kan worden opgeslagen? Dit om alle gedupeerden Dordtenaren en Dordtse ondernemers 

die acuut met een grondprobleem zitten, te faciliteren tenminste totdat het definitieve 

normenkader is vastgesteld. Bent u bereid om hiervoor aan hen niet meer in rekening te 

brengen dan zij zouden hebben betaald wanneer hun grond niet verontreinigd zou zijn 

geweest met PFOA en GenX? 

 

Met vriendelijke groet, namens 

Gemeenteraadsfractie VVD Dordrecht 

 

Maarten Burggraaf 


