Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
H.W.H. Groenendijk (PVV)
(d.d. 16 augustus 2017)
Nummer
3323
Onderwerp
Bericht AD/De Dordtenaar aangaande aangifte Chemours vanwege PFIBIncident

Aan de leden van Provinciale Staten

1.

Bent u bekend met het bericht1 in het AD/de Dordtenaar waarin vermeld staat dat de
provincie aangifte doet tegen Chemours vanwege het PFIB-incident?
Antwoord
Ja.

2.

Kunt u uitleggen waarom u klaarblijkelijk wel de pers weet te informeren maar niet in
staat bent Provinciale Staten hierover te informeren alvorens dit uitlekt naar de pers?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Het staat de pers vrij om vragen te stellen en hierover te berichten in de media.
U bent door Gedeputeerde Staten en de portefeuillehouders Janssen en Vermeulen
zowel mondeling als schriftelijk steeds actief en frequent geïnformeerd over relevante
ontwikkelingen ten aanzien van Chemours en DuPont. Wij blijven u informeren over
relevante ontwikkelingen in dit dossier die direct raken aan de rol en
verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.
Gedeputeerde Staten hebben in deze zaak opgetreden conform de kaders van de
Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014-2017 zoals die in overleg
met Provinciale Staten tot stand is gekomen. Het opleggen van een last onder
dwangsom en het doen van aangifte naar aanleiding van het incident volgt uit de in de
Nota VTH opgenomen en landelijk afgestemde sanctiestrategie.

3.

U bent reeds diverse malen aangesproken op het feit dat u de leden van Provinciale
Staten niet pro-actief informeert. Tot op heden heeft u uw gedrag niet verbeterd. Hoe
gaat u Provinciale Staten overtuigen van het feit dat u vanaf heden wel pro-actief gaat
informeren?
1

http://www.ad.nl/dordrecht/dwangsom-voor-chemours-na-piekuitstoot-gifgas-pfib~a8cfa72a/
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Antwoord
Provinciale Staten worden door Gedeputeerden Staten en de betrokken
portefeuillehouders inzake het dossier Chemours/DuPont proactief en frequent
geïnformeerd. In de commissievergadering Verkeer en Milieu van 26 juni 2017 hebben
meerdere partijen zich positief uitgelaten over deze informatievoorziening. Wij
herkennen ons dan ook niet in uw stelling dat PS niet proactief zouden worden
geïnformeerd. Zie verder het antwoord op vraag 2.

4.

Op dinsdagavond 15 augustus 2017 om 22:30 uur werd ondergetekende gebeld door
een journalist die vroeg of ik kennis had van dit bericht. Tevens vroeg de journalist aan
mij waarom de woordvoerder van de provincie zijn telefoon niet opnam. Kunt u
verklaren waarom dit bericht exclusief aan AD/de Dordtenaar is gegeven en waarom
uw woordvoerder geen andere pers te woord wilde staan? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Een journalist van het AD/De Dordtenaar heeft naar aanleiding van een openbare
melding van het incident op eigen initiatief vragen hierover gesteld aan de provincie.
Vervolgens heeft het AD op dinsdagavond 15 augustus 2017 een bericht geplaatst op
zijn webpagina. Dit bericht vormde de aanleiding voor twee andere journalisten om
dezelfde avond na 22.00 uur contact op te nemen met de provincie. Beide media zijn
de volgende ochtend teruggebeld en de vragen van de journalisten zijn beantwoord.

Den Haag, 12 september 2017
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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