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Aangepaste kwalificatie tetrafluoretheen
Geachte Statenleden,
Het ministerie van lnfrastructuur en Milieu heeft ons geinformeerd dat de stof tetrafluoretheen
(TFE) beschouwd dient te worden als een zeer zorgwekkende stof (zzs). Chemours Nederland
B.V. heeft een vergunning voor het gebruik, opslag en uitstoot van TFE. Nieuwe informatie over
stoffen, waaronder wijzigingen in de classificatie hiervan, dienen te worden gerapporteerd aan het
bevoegd gezag. Op grond van vergunningvoorschrift 1.1.6 dient Chemours informatie over de
indeling van stoffen elk jaar uiterlijk op 1 februari aan het bevoegd gezag te rapporteren. Wij
hebben Chemours gevraagd om alle relevante informatie over TFE mee te nemen in deze
rapportage teneinde deze informatie te kunnen beoordelen.

Tevens hebben wij 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.
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De indeling van TFE als zzs geldt op grond van de zelfclassifìcatie voor de inrichting van

Chemours. Dit betekent dat voor de emissie van deze stof automatisch een
minimalisatieverplichting geldt voor Chemours op grond van het Activiteitenbesluit. De huidige
vergunning verplicht al tot een trapsgewijze verlaging van de TFE emissie en het uitvoeren van
onderzoek naar verdere reductiemogelijkheden.
Voor alle zzs stoffen geldt dat wij binnen onze wettelijke mogelijkheden inzetten op stelselmatige
verlaging of beëindiging van de emissies. De indeling van TFE als zzs, de rapportages van
Chemours en de toetsing aan de grenswaarde kunnen, in overleg met de betrokken gemeenten,
aanleiding geven tot een verdere aanscherping van de vergunning.

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