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Betreft Beschikking revisievergunning Chemours

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van Dordrecht,

Op 14 oktober 2022 heeft de provincie Zuid-Holland de beschikking afgegeven op 
de aanvraag voor een revisievergunning van Chemours. Het college dient geen 
beroep in tegen deze beschikking. 

De beschikking is door MOB bestudeerd en de heer Vollenbroek heeft een advies 
gegeven. Hieruit blijkt dat de DCMR namens het bevoegd gezag, de provincie de 
meeste van onze zienswijzen serieus heeft genomen en de beschikking heeft 
aangepast. De MOB adviseert ons om geen beroep in te dienen. 

Op enkele punten hebben wij nog vraagtekens. Deze worden door een ander 
bevoegd gezag opgenomen in beroep. Dit gaat als eerste over de directe en 
indirecte lozingen van afvalwater. Hiervoor dienen de drinkwaterbedrijven Evides en
Oasen zelf beroep in. Een aantal punten uit het advies hebben betrekking op 
toezicht en handhaving, bijvoorbeeld bij het meten van emissie naar de lucht bij 
proefnemingen en uit de Thermal Converter TC. Op basis van de vergunning kunnen
er metingen worden uitgevoerd door zowel het bedrijf als de provincie. 

Daarnaast is er de verplichting tot de reductie van de emissie. Deze is eerder al 
opgenomen in de derde ambtshalve wijziging van de vergunning in 2019. De 
provincie heeft daarin de verplichting opgenomen om de emissie van GenX stoffen 
te reduceren met 99% ten opzichte van de vergunde emissie in 2025. Chemours 
heeft tegen deze ambtshalve wijziging beroep aangetekend. Dit beroep is op 6 
december 2022 besproken in de rechtbank. De rechter doet hier uitspraak over in 
2023. Deze aanscherping van de emissiereductie is ook opgenomen in de nu 
afgegeven revisievergunning. 

Ondanks de nieuwe up-to-date vergunning blijft het noodzakelijk om op dit dossier 
alert te blijven. Bestuurders en ambtenaren van de vier gemeenten onderhouden 
daarom regelmatig contact met DCMR en andere partners zoals de waterschappen 
en drinkwaterbedrijven over het monitoren van emissies, zowel in de reguliere 
bedrijfsvoering als bij proefnemingen. Als er beroep aangetekend wordt melden wij 
ons als belanghebbende aan, zodat wij op de hoogte gehouden worden van de 
afhandeling ervan door de rechtbank.  

Wij vertrouwen er op 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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