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Toelichting vragensteller

 

Op 12 februari 2019 stelde het Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren aan

staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer mondelinge vragen  over de situatie die

is ontstaan door het faillissement van een Italiaanse afvalverwerker waardoor ter

verwerking aangeboden GenX retour is gezonden naar Chemours in Dordrecht. 

 

Uit haar antwoord: "Het faillissement van dat Italiaanse bedrijf is niet iets wat je direct

Chemours zelf kunt aanrekenen. Maar daardoor is er wel een probleem ontstaan

waarvoor inderdaad een sluitende oplossing moet worden gevonden. Het is dus aan

de provincie als bevoegd gezag om voorwaarden te stellen aan de mate waarin dat

afval tijdelijk mag worden opgeslagen op dat terrein. Zij hebben daar ook een

tijdslimiet aan gesteld."

 

Kunt u de Staten door middel van een brief op de hoogte stellen van de ontstane

situatie en de maatregelen die de provincie genomen heeft? 

 

De PvdA heeft naar aanleiding van deze berichtgeving de volgende vragen:

 

1. Kunt u de Staten door middel van een brief op de hoogte stellen van de ontstane

situatie en de maatregelen die de provincie genomen heeft?

 

Antwoord

Met de Lid GS-brief d.d. 7 februari 2019 zijn Provinciale Staten door de betrokken

portefeuillehouders geïnformeerd over de relevante feiten en omstandigheden met

betrekking tot de namens de provincie verleende vergunning.   

 

2. Op welke termijn verwacht u dat er een oplossing is gevonden voor de verwerking van

GenX? Aan wat voor soort oplossing wordt thans gewerkt?  

 

Antwoord

Chemours heeft eerder aangegeven dat zij verwacht dat deze afvalstroom in de

Verenigde Staten verwerkt kan worden om hieruit waardevolle grondstoffen terug te

winnen. Chemours heeft daarom stappen gezet om de vergunning van de



Pagina 2/2 productielocatie in de VS hiertoe aan te passen. Namens Gedeputeerde Staten is de

opslag van de retourstroom uit Italië nu tijdelijk, voor de periode van één jaar, vergund.  

Chemours heeft op 5 maart 2019 laten weten dat de uit Italië teruggenomen

reststroom niet gerecycled zal worden, maar dat is gekozen voor vernietiging. De partij

teruggenomen afvalstoffen wordt door Chemours op korte termijn afgevoerd naar

Indaver in België voor eindverwerking door middel van verbranding. 

Den Haag, 12 maart 2019          

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


