Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Geacht college,
Per brief van 16 september 2016 hebben wij een bezwaarschrift ingediend tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten van 5 augustus 2016 waarbij het rapport op basis
van voorschrift D.16 van de revisievergunning van 3 oktober 2013 van Chemours te
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Dordrecht is goedgekeurd.
Naar aanleiding van de bezwaarschriften van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht is
op initiatief van de Omgevingsdienst Zuid een pre-mediationtraject gestart tussen
gemeenten, Omgevingsdienst en bedrijf. Dat heeft als resultaat gehad dat onze
opmerkingen over het uitgevoerde onderzoek door het bedrijf zijn opgepakt en
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verwerkt in een aangepaste rapportage. Daarmee zijn onze bezwaren tegen de oude
rapportage weggenomen. De nieuwe rapportage is echter nog niet vastgesteld.

Bijlage

Er zijn echter nog andere partijen die ook een bezwaarschrift hebben ingediend,
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wiens bezwaren nog niet zijn weggenomen. Uw college zal dus nog een besluit
dienen te nemen op die bezwaarschriften. Wij verzoeken u in de beslissing op de

Ons kenmerk

bezwaren het proces te beschrijven wat heeft geleid tot het gewijzigde rapport en dit
rapport in de beslissing op bezwaar goed te keuren. Onder de voorwaarde dat het
besluit inderdaad op deze wijze door u wordt genomen bestaan er voor de gemeente
geen bezwaren meer. In dat geval zijn wij voornemens ons bezwaarschrift in te
trekken.
Daarnaast willen we – gelet op ons bezwaarschrift en bijbehorende bijlage – nog het
volgende onder uw aandacht brengen. Wij zijn van mening dat het in 2014
gerealiseerde verwerkingsrendement van de Thermal Converter voor de zogenaamde
MLB-stroom (de meest giftige afgasstroom) opgenomen moet worden in de
vergunning. Het is evident dat de vergunning van 2013 op dit punt fors moet worden
aangescherpt.
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Op basis van het overleg met de gedeputeerden Vermeulen en Janssen en ons
uitgesproken vertrouwen in de pre-mediation, hebben wij geen verzoek tot actualisering
van de vergunning ingediend om prioriteit te geven aan reductie van de MLB-stroom naar
de buitenlucht. In de pre-mediation is geconstateerd dat actualisering onderdeel dient te
zijn van de toegezegde revisie-vergunning. Wij verzoeken u om onze wens te honoreren
en richting Chemours voor te schrijven dat er sprake zal zijn van een aanscherping van de
vergunning op dit punt, met als uitgangspunt het gerealiseerde verwerkingsrendement.
Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u de behandeling van ons bezwaarschrift
van 16 september 2016 op te schorten tot na het nemen van de beslissing op bezwaar en
ons een afschrift van dit besluit toe te sturen.
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