LOGBOEK CHEMOURS
Voor

:

College B&W en Gemeenteraad

Van

:

Visser-Schlieker

Datum

:

31 maart 2017

Betreft

:

activiteitenoverzicht

Conform toezegging aan de gemeenteraad van 12 april 2016 doe ik u hierbij een periodiek overzicht
toekomen van de activiteiten rondom het dossier Chemours/DuPont.
Periode 20 januari 2017 – 23 maart 2017
1. Op 31 januari 2017 heeft de provincie Zuid-Holland mij geïnformeerd over een aangepaste
kwalificatie van de stof tetrafluoretheen (TFE). De brief hierover heb ik met u gedeeld. TFE is
een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Chemours Nederland B.V. heeft een vergunning voor het
gebruik, opslag en uitstoot van TFE. De provincie heeft Chemours gevraagd om alle relevante
informatie over TFE zodat deze informatie beoordeeld kan worden in relatie tot de vergunning.
Tevens is het RIVM verzocht om voor TFE een grenswaarde voor blootstelling af te leiden om
daarmee uit te kunnen sluiten dat de vergunde emissie van TFE leidt tot overschrijding daarvan.
De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) zal hiervoor een verspreidingsberekening
uitvoeren en deze toetsen aan de grenswaarde van het RIVM.
Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, wordt u dit toegezonden.
2. De provincie Zuid-Holland heeft op 6 januari 2017 besloten om een ambtshalve
wijziging voor de stoffen FRD-903 en E1 voor te stellen. Deze stoffen worden gebruikt
voor in productieproces GenX. De gewijzigde vergunning is gelijkgesteld aan de werkelijke
emissie in de afgelopen periode. Tegelijkertijd wordt een onderzoeksverplichting opgelegd voor
verdergaande reductie. Eerder heb ik in het logboek aangegeven dat wij dit initiatief van de
provincie Zuid-Holland ondersteunen. In een zienswijzebrief hebben we dit ook bevestigd.
Tijdens de bewonersavond op 1 februari 2017 zijn vragen gesteld over de wijziging. Ter
informatie: de getallen zijn:
Teflon PTFE fabriek
Vergund in 2013:
Ambtshalve wijziging door provincie
FRD 903
600 kg/jaar
FRD 903
410 kg/jaar
E1
750 kg/jaar
E1
400 kg/jaar
Teflon FEP fabriek
Vergund in 2013:
FRD 903 40 kg/jaar
E1
450 kg/jaar
Het voorstel van Chemours is niet

Ambtshalve wijziging door provincie
FRD 903
40 kg/jaar
E1
50 kg/jaar
openbaar gemaakt.

Binnenkort neemt de Provincie Zuid-Holland een besluit. Als dit besluit overeenkomt met de
voorgestelde wijziging, waar het college haar steun voor heeft uitgesproken, wordt niet in
bezwaar getreden.
3. De uitvoering van de motie Bloedproef verloopt volgens planning. Tot 15 maart 2017 kon
een aanvraag worden gedaan voor vergoeding van een bloedtest op PFOA. Zoals in het
persbericht opgenomen zijn er ruim 750 aanvragen gehonoreerd. Redenen voor een afwijzing
waren vooral het niet woonachtig zijn (geweest) in het contourgebied of kinderen die jonger
zijn dan negen jaar.
De kosten moeten nog definitief bepaald worden, maar zijn naar verwachting rond de € 75.000
(bloedtest en uitvoeringskosten).
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4. De geldende vergunning van Chemours uit 2013 bevat een aantal voorschriften met
onderzoeksverplichtingen. De onderzoeksrapportages die Chemours op grond van deze
voorschriften heeft ingediend, moet de goedkeuring hebben van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland. In het kader van de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt om elkaar beter te
informeren en de gemeenten in staat te stellen om te adviseren, zijn in de afgelopen periode
door de OZHZ een aantal concept-onderzoeksrapporten toegezonden. Het gaat om
onderzoeken naar :
a. mogelijkheden tot reductie van reguliere en niet reguliere emissies van verschillende
stoffen uit met name genoemde bronnen (D.5, D.6 en D.7)
b. periodieke herbeoordeling van de stoffen dichloormethaan, formaldehyde en PFIB (D.8)
c. beoordeling van de effectiviteit van het waterscherm bij de overslag van
waterstoffluoride (E.55).
Per rapport is door de gemeente een reactie verzonden aan de OZHZ met het advies hiermee
rekening te houden bij het (goedkeurings-)besluit op de rapporten. Nadat een
goedkeuringsbesluit is genomen en het college van mening is dat haar advies niet voldoende
is verwerkt, kan het college besluiten om een bezwaarschrift in te dienen.
5. Afzonderlijke vermelding verdient het onderzoeksrapport voorschrift D.16, omdat de
provincie Zuid-Holland hier in augustus 2016 al een goedkeuringsbesluit over heeft genomen.
Door het college is tegen dit besluit per brief van 16 september 2016 een bezwaarschrift
ingediend. Het gaat om het onderzoeksrapport naar verdere reductie van emissies die niet door
de Thermal Converter worden verwerkt. De provincie heeft de bezwaarprocedure gestart maar
deze tijdelijk geparkeerd en eerst een mediation-traject ingezet om te kijken of de partijen
er gezamenlijk uit kunnen komen. De drie samenwerkende gemeenten (incl adviseur van MOB),
Chemours en OZHZ hebben constructieve overleggen gehad. Chemours heeft naar aanleiding
van de overleggen het rapport aangepast. Eind maart is de bezwarencommissie bijeen geweest
voor andere bezwaarmakers. Het college heeft aangegeven dat zij voornemens is het
bezwaarschrift in te trekken als het besluit overeenkomstig het aangepaste rapport wordt
genomen.
Daarnaast blijft het college inzetten op aanscherping van de vergunning ten aanzien van het
verwerkingsrendement van de Thermal Converter. Het college heeft hiertoe de provincie
opgeroepen en verzocht om dit op te nemen bij de revisie van de huidige vergunning. (zie
bijlage 1)
6. Er is de afgelopen weken een vervolg gegeven aan het onderzoek naar een innovatieve
meetmethode van gevaarlijk stoffen. Het meten van specifieke stoffen blijkt nog niet de
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te hebben die noodzakelijk is. Met externe adviseurs wordt
het onderzoek verder opgepakt. Ik zal u voor de zomer informeren over de stand van zaken.
7. De afgelopen weken is - voor uw overzicht - naar u toegezonden:
 2017-01-31 Lid GS brief R.A. Janssen en F. Vermeulen - Aangepaste kwalificatie TFE
 Brief college Sliedrecht – Zienswijze op ontwerpbeschikking ambtshalve wijziging
omgevingsvergunning Chemours Netherlands BV
 2017-02-24 Lid GS brief R.A. Janssen en F Vermeulen - Verloop proces ambtshalve wijziging
emissies Chemours
Tenslotte is bijgevoegd de antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de PVV
(bijlage 2)

