Aan:
Het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht en leden van de
Raad
Geacht College en leden van de Raad,
Vrijdag 21 juli jl heeft de volkstuinvereniging Het Vlijpark een persbericht
verspreid, met als boodschap hun verontrustheid over mogelijke chemische
verontreiniging van de door hen met zorg geteelde groente, fruit en kruiden.
Zij doen een beroep op o.a. de gemeente Dordrecht om haar zorgplicht serieus
te nemen als het gaat om het verschaffen van duidelijkheid over de mate van
verontreiniging.
Dit ook in relatie tot de in de media verschenen berichten inzake het advies om
tot nader orde geen van deze gewassen meer te nuttigen.
De CDA-fractie heeft inmiddels uitgebreid gesproken met bestuursleden van deze
vereniging op hun complex en zij komt op basis van dit gesprek tot de volgende
overwegingen:
- de recentelijk in de media verschillende berichten m.b.t. het al dan niet
gebruiken van etenswaardige producten uit (volks)tuinen hebben geleid tot de
nodige onrust bij bestuurders en leden van deze vereniging;
- er is onduidelijkheid over hoe de verschillende rapporten van RIVM, VU en
uitlatingen van andere deskundigen moeten worden 'gelezen' als het gaat om het
kunnen beantwoorden van vragen inzake voedselveiligheid;
- het appel van deze vereniging op de gemeente om duidelijkheid te verschaffen
is zeker ook relevant voor andere verenigingen, gesitueerd op een gelijkwaardige
afstand van Chemours/Dupont;
- de roep van het college aan de provincie en het kabinet, verwoord door de
burgemeester, pleitend voor nader onderzoek, wordt onderschreven maar biedt
geen zekerheid aan betrokkenen op kortere termijn;
- het onbestemde gevoel dat de grond van hun volkstuinen, respectievelijk het
grondwater met PFOA en/of GenX is verontreinigd verdient uitsluitsel;
- de vraag of 'tuinieren' verantwoord is, ook als het gaat om het voortgaan met
composteren van tuinafval, verdient op zo kort mogelijke termijn een antwoord.
en stelt het volgende voor, met als doel een door de gehele raad onderschreven
aanpak:
- het bemonsteren van de grond en het grondwater bij deze volkstuinvereniging
en desgewenst bij andere in de nabijheid gesitueerde verenigingen;
- het laten uitvoeren van analyses door een laboratorium van onbesproken aard;
- het aanzoeken van deskundigen m.b.t. het trekken van conclusies, met wel als
aanbeveling dat deze conclusies door hen inhoudelijk breed worden gedeeld.
Het college wordt uitgenodigd deze acties op een zo kort mogelijke termijn in
gang te zetten.
Namens de CDA-fractie,
Theo Oostenrijk

