
20221104 wethouderbericht van wethouder Tanja de Jonge en Rik van der Linden over het dossier 
Chemours- DuPont , 4 november 2022

Geachte raad, 

Eerder hebben wij u toegezegd om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het dossier 
Chemours en DuPont. In dit bericht informeren wij u over de intrekking van de vergunning van 
Indaver door de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT), de gepubliceerde beschikking op de 
vergunning van Chemours en de stand van zaken over het grond- en wateronderzoek in moestuinen 
in ons gebied. 

1. ILT trekt de vergunning van Indaver in
Op 31 oktober 2022 heeft de ITL aangekondigd, dat zij de inname van PFAS-houdende afvalstoffen 
door het bedrijf Indaver gaat stopzetten door de vergunningen in te trekken. Hierover hebben 
Gedeputeerden Stolk en Zevenbergen een brief gestuurd aan Provinciale Staten. Deze brief en de 
bijbehorende Kamerbrief van ILT voegen wij bij dit bericht in. 

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
Over de opslag van gevaarlijke stoffen heeft de provincie het volgende gemeld: 
Chemours heeft een aantal loodsen die voldoen aan de eisen en de bestaande vergunning om 
verpakte gevaarlijke stoffen op te slaan. Deze loodsen kunnen en mogen ook gebruikt worden als 
opslag voor HFPO-DA houdend afval. 
HFPO-DA houdend afval dat niet verpakt is, maar zich in tank- of ISO-containers bevindt, kan tijdelijk 
worden opgeslagen op een van de voor dit type containers met gevaarlijke stoffen ingerichte 
buitenlocaties. 
Als er geen ruimte meer is in deze opslagen voor HFPO-DA houdend afval, moet Chemours een 
aanvraag indienen om de tijdelijke opslag van dit materiaal mogelijk te maken.
Chemours maakt na de intrekking van de vergunning van Indaver een nadere analyse van de situatie. 
Chemours dient zich uiteraard aan de vergunning te houden voor wat betreft de opslag van gevaarlijk
afval. Chemours kan indien nodig een vergunningaanvraag indienen voor extra opslag van gevaarlijk 
afval.   

2. Vergunning Chemours
Daarnaast is op 31 oktober 2022 de beschikking gepubliceerd van de revisievergunning voor 
Chemours. Ook hiervan hebben de Gedeputeerden Stolk en Zevenbergen PS een brief gestuurd, die 
wij bijvoegen. Met de nieuwe vergunning blijven de huidige wijze waarop en de voorwaarden 
waaronder afval mag worden opgeslagen in stand.
De nieuwe revisievergunning treedt in werking op 14 december. Tenzij tegen dit besluit beroep is 
ingesteld én verzocht is om een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning geschorst 
tot de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Afhankelijk van die uitspraak treedt de 
vergunning in werking of wordt deze geheel of gedeeltelijk geschorst tot na de uitspraak in de 
bodemprocedure.
 

3. Stand van zaken onderzoek grond en water in de moestuinen
Tot slot berichten wij, dat het rapport van Arcadis over grond en water in moestuinen in Dordrecht, 
Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden nog dit jaar wordt verwacht. We kunnen alvast goed 
nieuws geven: het regenwater dat in het gebied valt is net zo schoon als het regenwater elders in 
Nederland. Het concept van het rapport wordt door het RIVM nagelezen om de connectie met het 
gewasonderzoek goed te kunnen leggen. Zodra dit rapport wordt vrijgegeven berichten wij u over de 
resultaten. De moestuinverenigingen zijn hierover geïnformeerd. 
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4. Chemours en op de radio
Ter informatie berichten wij u, dat via NPO 1 radio op 31 oktober en 1-2-3 en 4 november 2022 elke 
dag van 20.00-20.30 uur een uitzending van '5 dagen' heeft uitgezonden, waar mensen in Dordrecht 
en Sliedrecht vertellen hoe zij omgaan met de fabriek en de PFAS die deze heeft uitgestoten. Deze 
afleveringen kunnen worden nageluisterd via www.nporadio1.nl 
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