
1

Graaf-van Zanten, KA de (Karin)

Van: Akker, CEM van den (Karin)
Verzonden: maandag 13 september 2021 17:35
Aan: Frans-Bauke van der Meer
CC: Graaf-van Zanten, KA de (Karin)
Onderwerp: Re: DuPont

 
Dag Frans-Bauke,  
 
 
Ja dat klopt. Deze activiteiten zijn eerder aan Chemours vergund en gelden na de splitsing van de bedrijven 
ook voor de vergunning van DuPont. 
 
Karin van den Akker 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Frans-Bauke van der Meer <f.b.vandermeer@essb.eur.nl> 
Verzonden: Monday, September 13, 2021 4:51:24 PM 
Aan: Akker, CEM van den (Karin) <cem.van.den.akker@dordrecht.nl> 
CC: Graaf-van Zanten, KA de (Karin) <K.de.Graaf@dordrecht.nl> 
Onderwerp: RE: DuPont  
  
Beste Karin, 
  
Dank  voor het antwoord. Begrijp ik daaruit dat Du Pont op dit moment activiteiten uitvoert die in milieucategorie 
5.2 vallen? Zo nee, wat is dan de reden om op dit punt van het bestemmingsplan af te wijken als bij een nieuwe 
activiteit toch milieucategorie 4.2 wordt gehanteerd? 
  
Hartelijke groet, 
  
Frans-Bauke 
  
Frans-Bauke van der Meer 
GroenLinks Dordrecht 
06-23459377 
f.b.vandermeer@essb.eur.nl 
  

Van: Graaf-van Zanten, KA de (Karin) <K.de.Graaf@dordrecht.nl>  
Verzonden: maandag 13 september 2021 14:57 
Aan: Frans-Bauke van der Meer <f.b.vandermeer@essb.eur.nl> 
CC: Akker, CEM van den (Karin) <cem.van.den.akker@dordrecht.nl> 
Onderwerp: FW: DuPont 
  
Beste Frans-Bauke, 
  
Zie hieronder. 
 
Groet, Karin 
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Van: Akker, CEM van den (Karin) <cem.van.den.akker@dordrecht.nl>  
Verzonden: maandag 13 september 2021 13:08 
Aan: Graaf-van Zanten, KA de (Karin) <K.de.Graaf@dordrecht.nl> 
CC: Linden, H van der (Rik) <R.vander.Linden@dordrecht.nl> 
Onderwerp: RE: DuPont 
  
Bij deze het antwoord aan de fractie GroenLinks: 
  
Feitelijk wijzigt er bij de bedrijven geen enkele activiteit en is er geen sprake van opschalen. De verruiming van het 
bestemmingsplan, die al tijdelijk aan Chemours toebedeeld was wordt met deze beschikking ook aan DuPont 
toegewezen. Dit is nodig om de activiteiten, die voorheen onder de vergunning van Chemours vergund zijn, maar nu 
onder de vergunning van DuPont vallen mogelijk te maken. Er wordt bij DuPont eveneens een afwijking van het 
bestemmingsplan toegekend voor deze vergunning. Als in de toekomst de bedrijfsactiviteiten wijzigen, toetsen wij 
deze opnieuw aan het onderliggende bestemmingsplan waar milieucategorie 4.2 toegestaan is.  
  
  
Met hartelijke groet, 
Karin van den Akker 
06-26142801 
  
  

Van: Frans-Bauke van der Meer <f.b.vandermeer@essb.eur.nl>  
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 15:12 
Aan: Graaf-van Zanten, KA de (Karin) <K.de.Graaf@dordrecht.nl> 
CC: cc.vanbenschop <cc.vanbenschop@hotmail.com>; kittykruger61 <kittykruger61@gmail.com> 
Onderwerp: DuPont 
  
Beste Karin, 
  
Ik heb een technische vraag m.b.t. behandelvoorstel 6 van Fysiek komende dinsdag. Het zou fijn zijn als die vóór de 
vergadering beantwoord zou kunnen worden. Kun je de vraag doorgeleiden? 
  

Geacht college, 
  
N.a.v. uw voorstel een verklaring van geen bedenkingen af te geven m.b.t. de vergunning voor Du Pont de 
Nemours, ontstaat bij ons het beeld dat Du Pont of dit moment niet onder de maatwerkbestemming 5.2 
valt, maar onder de in het bestemmingsplan genoemde 4.2. Door nu op te schalen naar 5.2, lijkt de ruimte 
voor risicovolle activiteiten te worden vergroot (al is op dit moment niet een wijziging van activiteiten 
voorzien). Dat lijkt op gespannen voet te staan met uw streven om de risico’s zo klein mogelijk te houden. 
Vraag: is dit beeld correct? 
  
Hartelijke groet, 
  
Frans-Bauke van der Meer 
Fractie GroenLinks 
  

Hartelijke groet, 
  
Frans-Bauke 

  
  
Frans-Bauke van der Meer 
GroenLinks Dordrecht 
06-23459377 
f.b.vandermeer@essb.eur.nl 
  


