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Verloop proces ambtshalve wijziging emissies Chemours

Geachte Statenleden,
Met onze brief d.d. I 1 januari 2017 bent u geïnformeerd over de ambtshalve wijziging van de

vergunning van het bedrijf Chemours. Met een ambtshalve wijziging worden in de vergunning van
Chemours de voorschriften voor het gebruik van FRD-903 en E1 aangescherpt. De provincie legt
tevens een onderzoeksverplichting op voor verdergaande reductie. Bij deze informeer ik u over
het tot nu toe doorlopen proces.

Verloop proces ambtshalve wiiziqinq
Op initiatief van de provincie is op 30 november 2016, in aanwezigheid van het ministerie van
lnfrastructuur en Milieu, een gesprek gevoerd met de directie van Chemours. Tijdens dat overleg
is aan het bedrijf medegedeeld dat een ambtshalve wijziging volgt.
De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft op 9 januari 2017 namens Gedeputeerde
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein
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Den Haag

en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

Staten de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd voor zienswijzen. Tevens heeft OZHZ het
waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat om advies gevraagd.
Op verzoek van het drinkwaterbedrijf Oasen heeft op 2lebruari 2017 een bestuurlijk gesprek
plaatsgevonden tussen Oasen en de provincie. Oasen heeft in het gesprek aangekondigd een

zienswijze in te dienen. Daarnaast is in dit overleg gesproken over ieders bevoegdheden en
verantwoordelijkheden in de waterketen.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Op 20 februari 2017 verliep de inzage termijn van de ambtshalve wijziging. De stand van zaken is

De parkeeruimte voor

dat er zienswijzen ontvangen zijn van het drinkwaterbedrijf Oasen, van de gemeente Sliedrecht,

auto's is beperkt.

Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Hendrik ldo Ambacht en van Chemours.
Het waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat hebben beide een advies ingediend.
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De komende periode beoordeelt OZHZ namens de provincie de ingekomen zienswijzen en
adviezen. Waar nodig zal OZHZ aanvullende informatie opvragen. Op basis van alle beschikbare

informatie zal OZHZ naar verwachting eind maart2017 een besluit nemen. Belanghebbende
hebben de mogelijkheid van bezvtaar en beroep tegen dit besluit.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en blijven u uiteraard
op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.
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