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Bijlagen

Stand van zaken beroepsprocedure
omgevingsvergunning Chemours d.d. 21 juli 2017

Geachte Statenleden ,
Met onze brieven van 9 juni 2017 en 20 juni 2017 bent u door ons geïnformeerd over de
beroepsprocedure tegen het door de provincie ingezette traject om de vergunde emissie van
Chemours van de GenX stoffen FRD 903 (naar lucht en water) en E1 (naar lucht) aanzienlijk te
reduceren. Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken rond de
beroepsprocedure.
De provincie is op 20 juli 2017 via de rechtbank Den Haag in kennis gesteld van het beroep dat
Chemours op 12 juli 2017 heeft aangevuld. Ten aanzien van het aanvullende beroep door
Chemours blijkt dat dit feitelijk betrekking heeft op de gehele ambtshalve wijziging en dat
daarmee het gehele besluit dat Gedeputeerde Staten op 21 april 2017 heeft genomen wordt
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
prov inciehuis. Vanaf

aangevochten.
Op de beslissing van Chemours om beroep in te willen stellen tegen de ambtshalve wijziging, is
verder door ons geen tekst en uitleg van het bedrijf ontvangen. Over het instellen van beroep
door Chemours zijn de door de rechtbank aangemerkte belanghebbende gemeenten,
drinkwaterbedrijf Oasen, alsook de andere overheden waarmee wij in dit dossier samen
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optrekken door de rechtbank danwel door de provincie geïnformeerd. Als bevoegd gezag zullen

het tien minuten lopen.

wij met een passende reactie komen door verweer te voeren tegen het beroep dat door
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Chemours is ingesteld.
Ons college begrijpt dat omwonenden en andere betrokkenen zorgen hebben geuit over de
uitstoot van stoffen bij Chemours. Wij hechten eraan te blijven benadrukken dat wij ons samen
met het Rijk, gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijven onverminderd blijven inzetten voor
een veilige leefomgeving en betrouwbaar drinkwater.
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Om dat ook voor de toekomst te blijven waarborgen hebben we de omgevingsvergunning van
Chemours met ons besluit van 21 april 2017 op een aantal punten verder aangescherpt zoals
toegelicht in onze brief van 21 april 2017.
ln de brieven van 9 en 20 juni 2017 is aangegeven dat tegen het besluit van de provincie voor het
verlagen van de emissies van FRD-903 en E1, Oasen en Chemours beroep hebben ingesteld. ln
die zelfde brieven staat dat Chemours beroep heeft ingesteld tegen de inperking van de vergunde
emissie van de stof E1. Uit de ontvangen informatie van de rechtbank van 15 juni 2017 blijkt dat
Chemours, in afwijking van eerder ontvangen informatie van het bedrijf, op 6 juni 2017 een
algemeen pro forma beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank.
Dit betekende dat Chemours nog tot 12 juli 2017 de tijd heeft gehad voor het aanvoeren van
aanvullende gronden alsmede de reikwijdte waartegen het bedrijf in beroep gaat. Zoals u
hierboven kunt lezen zijn wij op 20 juli 2017 in kennis gesteld door de rechtbank Den Haag over
het aanvullende beroep van Chemours. Het bedrijf heeft geen bezwaar gemaakt bij de provincie
tegen het weigeren van de eigen aanvraag voor het verlagen van de emissies.
Uit informatie die wij eerder van de rechtbank hebben ontvangen blijkt dat Chemours tijdig aan
het door de rechtbank gestelde motiveringsgebrek heeft voldaan en tevens dat het bedrijf geen
voorlopige voorziening heeft aangevraagd tegen de ambtshalve wijziging. Dit betekent dat het
besluit voor het verlagen van de emissies van FRD-903 en E1 per 6 juni 2017 in werking is
getreden, maar nog niet onherroepelijk is gezien de ingediende beroepschriften van Chemours
en Oasen.
Het feit dat geen verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, houdt in dat aan het ingediende
beroep geen schorsende werking toekomt.
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Het uiteindelijke oordeel over het door de provincie genomen besluit is nu aan de rechter, wij
wachten dat af en zullen u informeren over de uitkomsten van deze procedure. De provincie zal in
de tussenliggende periode scherp toezien op de naleving van de vergunde emissies en
handhavend optreden indien de voorschriften worden overgeschreden.
Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden over relevante ontwikkelingen waaronder de
voortgang van de procedure bij de rechtbank en vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te
hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
R.A. Janssen
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