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De GEM EENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 september 2021
inzake Verklaring van geen bedenkingen te uiten op de vergunning van Du Pont de Nemours b.v. ;

gelet op Wet Ruimtelijke Ordening WRO voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wabo voor het afgeven van een verklaring van geen
bedenkingen. ;

overwegende dat:
• de aanvraag om een omgevingsvergunning voor Du Pont in strijd is met het vigerende

bestemmingsplan;
• het gaat over in afwijking van artikel 3.5.7 lid b van het Bestemmingsplan, het vestigen

van een extra risicovolle inrichting op het terrein Baanhoekweg 22;
• het vestigen van een extra inrichting van categorie 5.2 op het adres Baanhoekweg 22;
• het de volgende bedrijven betreft:

1. Du Pont de Nemours (Nederland) b.v., Baanhoekweg 22, BRZO- fabriek voor het
vervaardigen van overige organische basischemicalien (geen petrochemische
producten) en van overige anorganische basischemicalien;

2. Chemours Netherlands By., Baanhoekweg 22, BRZO- fabriek voor het
vervaardigen van overige anorganische basischemicalien en van synthetische en
kunstmatige vezels.

• er een verbetering optreedt van het groepsgebonden risico.
• het overschrijden van het plaatsgebonden risicocontour PR 10 -6 op de veiligheidszone Bevi

een ondergeschikt effect heeft, omdat dit veroorzaakt wordt door een recent landelijk
ingevoerd rekenmodel en er geen sprake is van het wijzigen van activiteiten en opslag op
het terrein en voldaan wordt aan de bepalingen van Bevi;

Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de onngevingsvergunning van Du
Pont de Nemours (Nederland) B.V. voor:

1. het afwijken van artikel 3.5.7 van het bestemmingsplan "De Staart" voor wat betreft het
vestigen van een tweede risicovol bedrijf 'Du Pont de Nemours b.v.' op het adres
Baanhoekweg ;

2. het afwijken van artikel 3.5.6.2 van het bestemmingsplan om Du Pont de Nemours b.v. als
tweede bedrijf met nnilieucategorie 5.2 toe te staan;

3. het afwijken van artikel 29.3.1 van het bestemmingsplan om voor Du Pont de Nemours
b.v. een veiligheidszone toe te kennen naast de bestaande zone van Chemours;

besluit:

af te wijken van artikel 3.5.7 van het bestemmingsplan "De Staart" voor wat betreft het vestigen
van een tweede risicovol bedrijf 'Du Pont de Nemours b.v.' op het adres Baanhoekweg 22;

activiteiten van Du Pont de Nemours b.v. in milieucategorie 5.2 toe te staan;



af te wijken van artikel 29.3.1 van het bestemmingsplan om voor Du Pont de Nemours b.v. een
veiligheidszone toe te kennen naast de bestaande zone van Chemours.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 21 septeFtb-er 2021.

oorzitter


