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Aan
de heer A.J. Kuhlmann en mevrouw A.C.M. Lammens-Oostdijk
van fractie VVD

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl
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Ons kenmerk 2022-0185080
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake uitstoot Chemours in het vizier!

Geachte heer Kuhlmann en mevrouw Lammens,

Bij brief van 19 oktober 2022, bij ons ingekomen op 20 oktober 2022, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie VVD vragen gesteld over 'uitstoot Chemours in het vizier!'.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Bent u bereid om er bij DCMR en Rijkswaterstaat op aan te dringen dat 
zij veel meer metingen van de uitstoot van Chemours zelf uitvoeren?

Antwoord Wij hebben Rijkswaterstaat (RWS) en DCMR gevraagd hoe de controle 
op het bedrijf nu is georganiseerd. Dat is hieronder verwoord. Het 
college is voorstander van een meer permanent meetsysteem en wij 
willen over de mogelijkheden daarvan het gesprek voeren met de 
DCMR, RWS en met Chemours. 

Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor de directe lozingen van 
Chemours, Rijkswaterstaat controleert vier keer per jaar het 
oppervlaktewater bij Chemours op onder meer PFOA en GenX. 
Daarnaast doet Rijkswaterstaat vier keer per jaar onaangekondigde 
metingen bij Chemours op de lozingseisen uit de vergunning. 
DCMR gaat over lozing van het gezuiverd afvalwater van Chemours 
(= indirecte lozing). Dat wordt maandelijks door DCMR gemeten. 
Chemours heeft zelf ook een monitoringsverplichting. In totaal wordt er
dus door de bevoegde gezagen op de directe en indirecte lozingen ten 
minste 20 maal per jaar een meting uitgevoerd van het afvalwater van 
het bedrijf zelf. 

In 2021 zijn door DCMR in de door Chemours gerapporteerde resultaten van
de wekelijks geanalyseerde etmaalmonsters geen concentraties gezien die 
een verhoogde concentratie in de Beneden Merwede of verder 
stroomafwaarts zouden kunnen verklaren. De uit deze rapportages 
berekende vracht HFPO-DA in de indirecte lozing bedraagt 0,326 kg per jaar
terwijl twee kg per jaar is vergund.
Ook de analyses van monsters die DCMR in 2021 gemiddeld elke twee 
maanden steekproefsgewijs heeft genomen van het afvalwater van 
Chemours hebben geen concentraties laten zien die een verhoogde 
concentratie in de Beneden Merwede of verder stroomafwaarts zouden 
kunnen verklaren. De in de indirecte lozing gemeten etmaalmonsters 
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bevatten concentraties HFPO-DA variërend van 26 tot 140 nanogram 
per liter. Dat blijft ruim binnen de maximaal vergunde piekconcentratie 
van 100 microgram per liter.

Bovenstaande monitoringswijze door Chemours is ook in de 
revisievergunning opgenomen. De DCMR acht deze monitoringswijze 
adequaat om het risico op een eventueel verhoogde lozing te 
registreren en indien nodig op te treden tegen een overschrijding van 
de vergunningseisen.
De lozing, zoals deze door de Universiteit van Utrecht in 2021 is 
gemeten, is niet uitgevoerd in het kader van de directe 
bedrijfscontrole, maar in het kader van het programma Monitoring 
Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) van Rijkswaterstaat. 
Rijkswaterstaat heeft hierover de volgende opmerkingen:
- De meetresultaten van het programma Monitoring 

Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) van Rijkswaterstaat 
worden met name gebruikt voor het bepalen van trends en het 
leveren van nationale en internationale rapportages in verband met 
de Kaderrichtlijn Water. De metingen zijn niet geschikt of bedoeld 
om aan een individuele lozer te koppelen.

- Het trekken van concrete conclusies m.b.t. trends en ontwikkelingen 
op basis van beide datasets is niet zonder meer mogelijk. Er zijn 
immers een groot aantal factoren medebepalend voor de gemeten 
concentraties. 

- Er is altijd sprake van uitschieters naar boven en beneden. Om 
daadwerkelijk iets over en trends en ontwikkelingen te kunnen 
zeggen is het nodig om beschikbare data grondig (statistisch) te 
evalueren en met figuren in beeld te brengen. Dat is bijv. gedaan 
met data voor PFAS in Nederland door UU in opdracht van RWS (ref: 
https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_643202_31/1/).

Vraag 2. Bent u bereid om er bij DCMR en Rijkswaterstaat op aan te dringen dat 
zij vaker onaangekondigde controles uitvoeren bij Chemours?

Antwoord Wij zijn regelmatig ambtelijk en bestuurlijk in gesprek met de bevoegde
gezagen over de vergunningverlening aan en het toezicht op het 
naleven van de voorschriften van Chemours, DuPont en Dow. Wij 
hebben van Rijkswaterstaat en DCMR de opgaaf van de frequentie van 
controles gekregen. Wij willen met de partijen het gesprek voeren over 
een meer permanent meetsysteem. 

Vraag 3. Bent u bereid om de gemeenteraad jaarlijks te informeren over de 
uitstoot van het afgelopen jaar door de bedrijven op het terrein van 
Chemours op basis van gegevens van de controlerende instanties?

Antwoord Wij informeren u regelmatig over de stand van zaken op het dossier via
een raadsinformatiebrief. Bij spoedeisende zaken of bij geconstateerde 
afwijkingen informeren wij u direct via een wethoudersbericht. Wij 
hebben Rijkswaterstaat en DCMR gevraagd of de dienst ons wil 
informeren zodra er afwijkingen in de monitoring zijn geconstateerd. 
Daarnaast vragen wij eens per jaar de resultaten van de metingen op. 
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Rijkswaterstaat heeft ons desgevraagd geïnformeerd over de 
monitoring van het oppervlaktewater in algemene zin via het 
programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL):
"Na afloop van een MWTL-monitoringsjaar zijn alle data beschikbaar 
en/of opvraagbaar via waterinfo.nl. De data zijn zodoende opvraagbaar.
Er worden geen standaardrapportages voor onderdelen van het MWTL 
opgesteld.
De monitoringsinformatie van de meetpunten in de rivier bij Chemours 
wordt niet via waterinfo.nl ontsloten. De informatie is opvraagbaar via 
de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat WNZ, net als de 
analyseresultaten van de bemonsteringen van de directe lozingen. 
Voor beide datasets geldt eveneens dat geen verdere 
standaardrapportages op basis van de datasets worden opgesteld."

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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