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In de beeldvormende sessie van afgelopen dinsdag waren er een aantal vragen van mijn kant (nog) 
niet helemaal opgehelderd. In de sessie werd aangegeven dat eventuele onbeantwoorde vragen ook 
na afloop nog verzonden zouden kunnen worden. 

Ik heb de volgende vragen voor de DCMR. 

1. In de vergunningen gaat het steeds om een bepaald aantal kg uitstoot per jaar. In de 
beeldvormende sessie bleef bij mij het beeld ontstaan dat de daadwerkelijke uitstoot 
onbekend is. Klopt dit beeld? Zo nee, op basis van welke metingen is de jaarlijkse uitstoot 
bepaald? Kortom, op basis van welke metingen weten we of de vergunde uitstoot ook de 
daadwerkelijke uitstoot is? 

Ten behoeve van de aanvraag voor de revisievergunning heeft Chemours een uitgebreid 
meetprogramma van de emissies naar de lucht laten uitvoeren door een daartoe geaccrediteerd 
meetbureau. Met behulp van uitkomsten van deze metingen is voor de vele productieprocessen die 
bij Chemours plaatsvinden bepaald in welke hoeveelheden de aan te vragen stoffen vrijkomen. Deze 
hoeveelheid is afhankelijk van het soort en de hoeveelheid van product die gemaakt wordt. De 
resultaten van de emissiemetingen worden op deze wijze omgerekend naar jaarvrachten. Deze 
resultaten zijn door DCMR goedgekeurd.

In de paragrafen 4.9 en 8.5 van de revisievergunning wordt uitgebreid voorgeschreven hoe de 
monitoring en de rapportage van de stoffen die via het riool geloosd of via de lucht geëmitteerd 
worden, plaats moet vinden.
Zo moet Chemours van het afvalwater dat via het riool geloosd wordt, wekelijks minimaal een 
etmaalmonster op PFAS analyseren. Meerdere keren per jaar analyseert DCMR eveneens een 
etmaalmonster op PFAS.
Met betrekking tot de emissie naar de lucht is Chemours verplicht regelmatig zelf metingen te laten 
uitvoeren door een onafhankelijk geaccrediteerd meetbureau dat daar vervolgens een meetrapport 
over opstelt. Voor de luchtmetingen heeft DCMR specialisten in dienst die de meetrapporten 
beoordelen. Ook hebben zij een eigen meetploeg die een schouw uitvoert tijdens de meting. Dit 
laatste gebeurt steekproefsgewijs. Tijdens productie worden door het bedrijf de voor het proces en 
de emissie relevante procesparameters bewaakt en geregistreerd. Vanuit deze registraties worden 
specifieke emissies berekend. Het bewaken en registreren van procesparameters is een gebruikelijke 
werkwijze in de chemische industrie. Sommige stoffen worden wel direct in de schoorsteen gemeten,
voor zover dit technisch betrouwbaar mogelijk is.
Op basis van de emissie relevante parameters en de metingen/emissiekentallen wordt de jaarvracht 
bepaald en gerapporteerd aan het bevoegd gezag en aan de landelijke overheid, voor zover wettelijk 
verplicht (zie www.emissieregistratie.nl).

2. Is het mogelijk dat er andere PFAS worden uitgestoten waar we tot nu toe geen weet van 
hebben? (Zoals ook eerder met PFOA?) 

Het is niet uitgesloten dat er stoffen worden uitgestoten die nu nog niet meetbaar zijn of om een 
andere reden niet zijn opgemerkt. Daarom zijn in de revisievergunning voorschriften opgenomen op 
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basis waarvan Chemours een zogenaamde ‘PFAS non-targeted analysis’ moet uitvoeren om de 
aanwezigheid van onbekende PFAS in het afvalwater te kunnen aantonen. Ook moet Chemours met 
betrekking tot lozingen op het riool én emissies naar de lucht iedere 5 jaar een onderzoek doen naar 
de mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen, waaronder PFAS, plaatsvinden en daarbij 
de beschikbaarheid van nieuwe meetmethoden en detectiegrenzen betrekken.

3. Is er een vorm van continue monitoring aanwezig op de schoorstenen, het terrein of bij de 
lozing op de waterzuivering of rivier? 

Zie het antwoord op vraag 1.

4. Is er een schatting te maken van de kosten voor PFAS sanering van het terrein waar 
Chemours zit? Zo ja, in welke orde van grote moeten we dan denken? Zou dit vergelijkbaar 
zijn met de sanering van fosforfabriek Thermphos in Vlissingen?

Deze vraag is beantwoord door de bodem-PFAS specialist van de OZHZ
Op het Chemoursterrein is sprake van meer bodemverontreinigingen dan alleen PFAS. Deze 
verontreinigingen kunnen niet onafhankelijk van elkaar worden gesaneerd. 
Er is geen goede schatting te maken van de bodemsaneringskosten van het Chemoursterrein. Dit 
omdat deze kosten voor een groot deel worden bepaald door het moment van veroorzaken, de 
toekomstige bestemming en de hierdoor bepaalde saneringsdoelstelling. Wel kan worden gesteld 
dat volledige sanering van het terrein extreem duur zal zijn. 
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1. Voor de volgende beeldvormende sessie over Chemours met als thema milieu wil ik alvast de 
volgende vraag stellen. Er mag niet gebouwd worden op vervuilde grond. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet uit een bodemonderzoek blijken dat de grond geschikt is voor de 
beoogde ontwikkeling. Worden in deze onderzoeken PFAS-gehalten meegenomen? En zou te
hoge waarden kunnen leiden tot uitvoeringsproblemen bij bouwprojecten?

Deze vraag wordt meegenomen in de volgende sessie over Chemours en bij deze alvast beantwoord 
door de OZHZ
Ja, PFAS worden meegenomen in de bodemtoets bouw.
De in Dordrecht buiten het Chemoursterrein in de bodem gemeten PFAS gehalten hebben tot nu toe 
niet tot saneringsplicht geleid. Als uit een bodemtoets bouw blijkt dat bepaalde wettelijke normen 
worden overschreven, van welke stof dan ook, dan kan een saneringsplicht worden opgenomen om 
de beoogde bouw mogelijk te maken.
Als er bij nieuwbouw of andere ontwikkelingen in Dordrecht grond vrij komt kan het zijn dat 
verwerking daarvan flink duurder is vanwege de PFAS die er in zit.


