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onderwerp: verzoek vragenhalfuurtje

Geachte voorzitter van Provinciale Staten,
Voor het vragenhalfuurtje van de vergadering van Provinciale Staten van 19 januari 2018 meldt de
fractie van D66 het volgende onderwerp aan: Luchtkwaliteit in Helmond e.o. als gevolg van
verontreiniging door GenX.
De brief van de Minister aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom GenX, die u deze
week ter informatie aan Provinciale Staten heeft gestuurd, brengt nieuwe informatie aan het licht die
de mogelijkheid openhoudt dat er sprake is geweest van ernstige luchtverontreiniging. In haar rol als
toezichthoudend orgaan heeft de provincie belang bij het snel signaleren van mogelijke gezondheidsrisico voor de inwoners van Brabant.
Vragen
De fractie van D66 heeft de volgende vragen aan het College:
1. Waarom heeft u er vanuit uw verantwoordelijkheid als toezichthouder niet direct bij
chemiebedrijf Chemours op aangedrongen dat zij informatie zou verstrekken over Brabantse
bedrijven waar zij in haar productieproces mee samenwerkt en die mogelijk veroorzaker
zouden kunnen zijn van de lozingen?
2. Hoe heeft de informatie uitwisseling tussen omgevingsdienst, gemeente, waterschap,
drinkwaterbedrijf en provincie plaatsgevonden en is in dat proces mogelijk kostbare tijd
verloren gegaan?
3. Als de verspreiding inderdaad via de lucht heeft plaatsgevonden, welke gevolgen heeft dat
dan gehad voor de luchtkwaliteit en gezondheid in de directe omgeving van de bron, toen
het bedrijf nog volop in productie was?
4. Wat wordt beschouwd als een veilige GenX-norm voor gezonde lucht?
5. Zijn er directe gezondheidsrisi o’s voor de inwoners van Helmond en omgeving als blijkt dat
de luchtkwaliteit is aangetast door de GenX verontreiniging?
6. Hoe verhouden de gemeten concentraties in het oppervlaktewater rond het bedrijf in
Helmond zich tot de gemeten concentraties in lokaal oppervlaktewater rond het bedrijf
Chemours in Dordrecht?
7. Op welke manier kunt u van ons op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in dit
dossier?
Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.
D66
Femke Dingemans

