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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 12 juli 2018 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de stof GenX in Helmond.
Graag informeren wij u met deze raadsinformatiebrief over het aanvullende maatwerkvoorschrift dat aan
Custom Powders is opgelegd en de reactie van het bedrijf erop. Ook leest u over de voortgang van het
bodem- en moestuinonderzoek.
Custom Powders verbreekt contract met Chemours
In maart jl. heeft Custom Powders ons formeel verklaard geen materialen meer te verwerken die GenX
bevatten. Wel zou het bedrijf GenX-vrije stoffen blijven verwerken voor Chemours. De Omgevingsdienst
Zuidoost Brabant (ODZOB) heeft daarom op 3 augustus 2018 in opdracht van gemeente Helmond een
nieuw maatwerkvoorschrift aan Custom Powders opgelegd. Met dit maatwerkvoorschrift is de maximaal
haalbare bandbreedte opgezocht voor de bescherming van het milieu. In het maatwerkvoorschrift wordt
gesteld dat Custom Powders:
altijd de best beschikbare technieken moet toepassen om verspreiding van de stof GenX in Helmond
tot een minimum te beperken. Het is altijd mogelijk dat stoffen die afkomstig zijn van Chemours een
minimale hoeveelheid GenX bevatten (zogenaamde residuen). Als extra veiligheidsmaatregel wordt
de stof voor verwerking bemonsterd en indien GenX wordt aangetroffen, is verwerken niet
toegestaan.
niet mag werken met PFOA en afvalwater niet mag lozen op het riool.
om voor elke stof die zij gaan verwerken productinformatie aan ons te overleggen waaruit de
samenstelling van de stof blijkt.
Op 19 september 2018 heeft Custom Powders officieel verklaard dat het contract met Chemours is
opgezegd:
“Het contract tussen Custom Powders en Chemours is opgezegd en daarmee is de samenwerking met
Chemours volledig verbroken. Wij zullen verder geen producten meer voor Chemours verwerken en ook
geen Perfluor Polymeren voor andere bedrijven. Hiermee wordt een mogelijk nieuwe contaminatie met GenX
of vergelijkbare stoffen via ons bedrijf in de toekomst tot het absolute minimum gereduceerd.
Custom Powders heeft sinds november 2017 geen producten meer verwerkt voor Chemours die gemaakt
zijn met behulp van de GenX technologie en van daaruit al het mogelijke gedaan om haar apparatuur,
gebouwen en directe omgeving zo goed mogelijk te reinigen van enige potentiële GenX residuen. We
hebben nauw samengewerkt met en volledige medewerking verleend aan het onderzoek van de autoriteiten
om dit issue zo goed mogelijk te controleren. Wij verwachten nu in de positie te zijn om weer met een
schone lei te gaan beginnen en ons weer te gaan focussen op de herstart van de productie van onze
bestaande (voedingsmiddelen) klant en het weer verder uitbreiden van ons klantenbestand”
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Deze belangrijke boodschap van Custom Powders betekent dat er ook in de toekomst geen GenX of PFOA
vanuit Custom Powders meer verspreid wordt in Helmond. Het bedrijf heeft een nieuwe markt gevonden en
kan haar bedrijfsactiviteiten voortzetten. Het maatwerkvoorschrift blijft voorlopig in stand.
Moestuinonderzoek
Uit onderzoek van het Waterschap in december 2017 is gebleken dat er GenX en PFOA in het
oppervlaktewater in de omgeving is geconstateerd. Wij doen op dit moment nader onderzoek naar de
verspreiding van GenX en PFOA in grond en grondwater en oppervlaktewater en slib.
Op maandag 10 september is gestart met het moestuinonderzoek aan de Sluisdijk. De eigenaren van de
tuinen zijn hierover zorgvuldig geïnformeerd en hebben toestemming verleend voor het onderzoek. Dit
onderzoek doen we uit voorzorg. We willen weten of er GenX en/ of PFOA wordt aangetroffen in de
gewassen, de bodem en het water waar de tuintjes mee worden gesproeid. Op basis van de gevonden
concentraties gaat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na of de gewassen veilig
gegeten kunnen worden. De resultaten en een aanvullende beoordeling en advies van het RIVM worden
begin 2019 verwacht.
Voortgang
Dat toekomstige verspreiding van GenX en PFOA door Custom Powders niet meer zal plaatsvinden is een
belangrijke ontwikkeling. Uiteraard blijft het onderwerp voor ons hoog op de agenda. Ons onderzoek naar de
verspreiding van GenX en PFOA in Helmond loopt de komende maanden nog en moet duidelijkheid geven
hoe we om kunnen gaan met de aanwezigheid van de stoffen in de omgeving . In oktober ontvangt u de
resultaten van de eerste fase. Hieruit zal blijken of en zo ja, waar, deze stoffen in de omgeving worden
aangetroffen in grond en grondwater en oppervlaktewater en slib. Uiteraard worden het RIVM en de GGD
nauw bij dit onderzoek betrokken, want de volksgezondheid van onze inwoners staat immers voorop.
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