
Wethouderbericht 
 
Geachte leden van de adviescommissie Fysieke Leefomgeving, 
 
Eerder hebben wij u toegezegd om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het dossier 
Chemours en DuPont.  
In dit bericht geven we u de laatste stand van zaken over de dagvaarding die de gemeenten Dordrecht, 
Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden aan de bedrijven Chemours/ DuPont en Corteva hebben 
gestuurd ('betekend') in april 2021 en de voortgang van de revisievergunning van Chemours. 
  
Voortgang dagvaarding Chemours c.s. 
In 2018 zijn Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en inmiddels ook Molenlanden, gestart met de 
aansprakelijkstelling van Chemours en DuPont voor de schade die wij hebben geleden, lijden en 
mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van de uitstoot van PFOA en GenX-stoffen. Overleg 
tussen de gemeenten en beide bedrijven en tussen de advocaten heeft geleid tot een formele afwijzing 
van de aansprakelijkstelling van de zijde van Chemours. De gemeenten hebben samen besloten hierin 
niet te berusten en hebben het Juridisch Kennis Centrum en de externe advocaat Pels Rijcken de 
opdracht gegeven om verdere juridische stappen te nemen. Dit heeft ertoe geleid dat wij medio april 
2021 een formele dagvaardingsprocedure zijn gestart. Doel hiervan is het verkrijgen van een 
'Verklaring van recht' van de rechter dat de bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld. De 
dagvaarding is verzonden aan Chemours, DuPont en Corteva, waarvan we denken dat deze allen 
schade hebben veroorzaakt. Indien de rechter hier in mee gaat is dat een belangrijke basis voor een 
procedure op schade te verhalen. De bedrijven hebben tot december 2021 de tijd gehad hierop een 
reactie te geven. De advocaten van de bedrijven hebben een uitgebreid antwoord op de dagvaarding 
aangeboden.  

Momenteel wachten we op de volgende stap van de rechtbank. Vermoedelijk wordt dat een zitting, 
waarbij beide partijen een mondelinge toelichting en verweer kunnen geven. Onze advocaat verwacht 
dat die volgende stap, de rechtszitting in de tweede helft van 2022 plaatsvindt. 

Voortgang revisievergunning voor Chemours 
Zoals ik u eerder heb bericht, is door alle drie de bedrijven op de Baanhoekweg 22, te weten Dow, 
DuPont en Chemours revisievergunningen aangevraagd. Een revisievergunning wordt aangevraagd als 
er veel wijzigt en waardoor er een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning wordt 
verleend. Alle vergunningen die eerder zijn verleend,  vervallen op het moment dat de revisie-
vergunning onherroepelijk is. De aanleiding voor de revisievergunningen was de splitsing van de drie 
bedrijven. Voor Dow en DuPont zijn inmiddels de revisievergunningen verleend door de DCMR namens 
PZH. Er is tegen de beide vergunningen beroep aangetekend, dus deze zijn nog niet onherroepelijk.  
Voor Chemours was er meer tijd nodig om de verschillende regelgevingen die daarbij horen te 
koppelen. De DCMR verwacht, dat er begin 2022 een ontwerp-beschikking wordt gepubliceerd.  
Uw raad heeft voor de afwijking van het bestemmingsplan van DuPont en Chemours in 2021 al in 
ontwerp een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven ( Besluit ontwerp vvgb Chemours en 
DuPont ). Deze vvgb wordt opgenomen in de ontwerp-beschikking voor Chemours.  
Het college biedt de definitieve vvgb ter vaststelling aan uw raad aan, voordat de definitieve 
beschikking wordt gepubliceerd. De vvgb maakt onderdeel uit van de beschikking.  
 
Met vriendelijke groet, 
H. van der Linden 
 


