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indirecte lozing GenX stof FRD-903
Chemours

Geachte Statenleden,
Op 1 7 december 201 I hebben wij van Chemours Netherlands 8.V., een aanvraag ontvangen om
een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De aanvraag betreft het éénmalig accepteren en tijdelijk opslaan van maximaal 15 ton FRD-902
houden atual in 12 lntermediate Bulk Containers (lBC's).
Namens Gedeputeerde Staten zal DCMR deze week het besluit publiceren waarmee wordt besloten
op de aanvraag omtrent omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de (werking)
van de inrichting voor het accepteren en gedurende maximaal één jaar opslaan van deze partij

vloeibare FRD-houdende afualstroom (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid,
van de Wabo).
Achterorond

De betreffende partijvloeibaar FRD-houdend afual staat momenteel bij het bedrijf Miteni (ltalië) en is

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein

1

25964W Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het
provinciehu¡s. Vanaf

slation Den Haag CS

¡s

het t¡en minulen lopen.
De parkeenuimle voor

aulo's is beperkt.

oorspronkelijk afkomstig van Chemours Dordrecht. Miteni verwerkte tot voor kort deze afualstromen
van Chemours en stuurde het opgewerkte product daarna retour naar Dordrecht waar het FRD-902
opnieuw als hulpstof gebruikt kon worden. Vanwege faillissement van Miteni staat deze partij van 12
IBC's, ten tijde van het schrijven van het besluit waarmee wordt besloten op de aanvraag omtrent
omgevingsvergunning, nog in ltalië. Op grond van Europese regelgeving (EVOA) is Nederland nu

verplicht om deze stroom weer terug te nemen. De lnspectie Leefomgeving en Transport (llenT)
heeft daarom Chemours opgedragen om deze stroom hetzij zelf terug te nemen hetzij voor een
externe opslaglocatie of verwerker te zorgen. Er zijn op dit moment nog geen andere bedrijven
gevonden die de mogelijkheid en vergunning hebben om deze afualstroom op te slaan of te
verwerken. Chemours wil deze afualstroom laten opwerken in de fabriek van Chemours in de
Verenigde Staten. Chemours in de Verenigde Staten heeft nu nog geen vergunning om deze
afualstroom te ontvangen en te verwerken. De afualstroom mag dan ook maximaaléén jaar
opgeslagen worden in Dordrecht totdat deze getransporteerd kan worden naar de fabriek in de
Verenigde Staten.
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De partij wordt op dezelfde plaats opgeslagen (PGS15 opslagloods F04) waar het voorafgaand aan
het transport naar ltalië ook was opgeslagen.

Van burgemeesters en wethouders van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht hebben wij op 17 en
28 januari 2019, adviezen ontvangen. Alle drie de gemeenten staan vanwege de uitzonderlijke
situatie in grote lijnen positief tegenover de vergunningaanvraag. Wel wordt geadviseerd in de
beschikking op te nemen dat:

-

de terugname van de afualstroom eenmalig wordt toegestaan;
menging met andere afualstromen moet worden voorkomen;

een termijn dient te worden verbonden aan de opslag van de afualstroom van uiterlijk één jaar.
De DCMR heeft deze adviezen venrerkt in het besluit.

Van de lLenT hebben wij op 28 januari 2019 een reactie ontvangen. De lLenT stelt in haar reactie
dat als gevolg van de aangevraagde activiteiten geen andere of grotere milieueffecten verwacht

worden dan nu reeds vergund zijn. De aanvraag geeft voor de llenT daarom geen aanleiding om
een inhoudelijk advies uit te brengen. Verder is het voornemen tot verlening van de vergunning ook
gedeeld met het ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat.
Verdere verlaqing indirecte lozino GenX
Op 25 juli 2018 hebben wij u geinformeerd over het ontwerpbesluit voor de ambtshalve wijziging van
de omgevingsvergunning van Chemours waarmee de indirecte lozing van de GenX stof FRD-903
verderwordt gereduceerd van 2.035 kg naar 148 kg perjaar.

Tijdens de beroepstermijn van 6 weken na publicatie van de definitieve beschikking zijn geen
beroepsschriften ingediend zodat het besluit per 14 december 2018 in werking is getreden en tevens
onherroepelijk is. Op grond van de eigen aanvraag van Chemours voor de ingebruikname van een
koolfilter ten behoeve van de watezuivering is in het definitieve besluit de vergunde jaarvracht tot
2021 aangepast van 148 kg naar 140 kg perjaar en vanaf 2021 op 20 kg perjaar gesteld.
Met deze aanscherping van de omgevingsvergunning van Chemours neemt de provincie ZuidHolland vanuit haar verantwoordelijkheid als Wabo bevoegd gezag maatregelen om binnen onze

wettelijke mogelijkheden de vergunde indirecte lozing van de GenX stof FRD-903 significant te
reduceren.

Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen en vertrouwen erop u
voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

R.A. Janssen
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