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Onderwerp
Verlenging beroepstermijn vergunning Vitron-fabriek Dordrecht

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De Volkskrant berichtte 20 juli dat Chemours (voorheen DuPont) nog altijd
kankerverwekkende stoffen uitstoot. Dit heeft geleid tot kritische vragen op alle
politieke niveaus. Ook in Zuid-Holland hebben diverse partijen en het College zich
kritisch uitgelaten.
Gisteren werden wij erop gewezen dat de vergunning al is gepubliceerd en de
beroepstermijn overmorgen afloopt.
1.

Welke mogelijkheden ziet het College om de beroepstermijn te verlengen tot na de
vakantie, zodat partijen de nieuwe informatie goed kunnen verwerken in hun beroep?
Graag met toelichting
Antwoord
Op 17 juli 2015 is door Chemours Netherlands B.V. een aanvraag ingediend voor een
omgevingsvergunning. De aanvraag betreft een verzoek om verandering van de
emissienormen voor de Vitron fabriek, zoals deze zijn gesteld in de voorschriften D1
en D2 van de vigerende vergunning van 3 oktober 2013. Het gaat hier om wijzigingen
van emissienormen voor HFP (Hexafluorpropeen). Dit heeft geen betrekking op GenX.
Dat deel van de vergunning wordt dan ook niet gewijzigd.
Verder wordt in de vergunning opgenomen om een verplichting op te leggen tot het
opstellen van een onderzoeksplan naar verdere mogelijkheden voor reductie van
VOS-emissies (vluchtige organische koolwaterstoffen) naar de lucht. Daarnaast wordt
een verplichting opgelegd om jaarlijks een geactualiseerd overzicht aan Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland te overleggen, waarin informatie moet worden geleverd over
stoffen met betrekking tot eigenschappen op grond waarvan deze zijn of kunnen
worden aangemerkt als een zeer zorgwekkende stof (ZZS). De vergunning heeft een
termijn van 5 jaar.
De beroepstermijn is wettelijk vastgelegd op zes weken na bekendmaking van het
besluit in kwestie. Dit is opgenomen in artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht
(Awb). Het is voor het bevoegd gezag niet mogelijk om van de wettelijke
beroepstermijn af te zien.
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2.

Is het College bereid welwillend tegemoet te komen aan beroepen die aanpassingen
aan de vergunning vragen om de uitstoot van giftige stoffen verder aan banden te
leggen? Graag met toelichting.
Antwoord
Samen met gemeenten en het Rijk spannen wij ons in om de veiligheid van de
omgeving te waarborgen. De Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(Nota VTH) 2014-2017 is het uitvoeringskader op basis waarvan vergunningen
worden verleend, toezicht wordt gehouden en bij overtredingen wordt gehandhaafd.
De provincie vergunt op basis van geldende wet- en regelgeving waarbij het
uitgangspunt is dat ook altijd beoordeeld wordt of emissies verder verlaagd kunnen
worden. Daarbij is het van belang in goed overleg te staan met de betreffende
omgevingsdienst, het Rijk en de betrokken gemeenten. Zoals door ons college in de
Statenvergadering van 20 april jl. aangegeven is zien wij de betrokken gemeenten
rondom een bedrijf in alle gevallen als gesprekspartner om, ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid, samen op te trekken. Dit neemt overigens niet weg dat de
provincie, indien aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan, de aanvraag
niet kan weigeren. Wel kan de provincie als bevoegd gezag, nadere voorwaarden
stellen ter bescherming van het milieu. Hierbij hebben belanghebbenden, zoals
gemeenten, dan de mogelijkheid om daarop een zienswijze in te dienen en eventueel
in bezwaar of beroep te gaan.
Naast dat op initiatief van het bedrijf zelf de vergunning kan worden aangepast kan het
college de vergunning ambtshalve wijzigen indien er nieuwe inzichten zijn rond
classificatie van stoffen. De provincie bepaalt op basis van de klassen-indeling de
emissie-eisen die in de vergunning worden opgenomen. Stoffen worden ingedeeld in
klassen op basis van informatie over gezondheids- en milieurisico’s. De klasseindeling van de stof is bepalend voor de vast te stellen emissie-grenswaarde in de
vergunning, wordt door de Rijksoverheid bepaald en sluit aan bij internationale criteria.
Ook kan er naar aanleiding van een uitspraak van de rechter reden zijn om de
voorschriften in de vergunning aan te scherpen. Indien wijzigingen in wet- en
regelgeving daartoe aanleiding geven, wordt de vergunning geactualiseerd.

3.

Welke mogelijkheden ziet het College om de uitkomsten van het in Provinciale Staten
aangevraagde politieke debat over de uitstoot van giftige stoffen door de fabriek in
Dordrecht in de vergunning te verwerken of op andere wijze in de praktijk te brengen?
Graag met toelichting
Antwoord
De provincie vergunt op basis van geldende wet- en regelgeving. De Nota VTH is het
uitvoeringskader op basis waarvan vergunningen worden verleend, toezicht wordt
gehouden en bij overtredingen wordt gehandhaafd. Bij overtreding van de vergunning
wordt de sanctiestrategie uit de Nota VTH gevolgd. Samen met gemeenten en het Rijk
spannen wij ons in om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Zoals ook in het
antwoord op vraag 2 staat is het daarbij van belang in goed overleg te staan met de
betreffende omgevingsdienst, het Rijk en de betrokken gemeenten.

Volgens de berichtgeving wordt al sinds 2012 GenX geëmitteerd.
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4.

Kan het College aangeven om
o
a) hoeveel dat gaat,
o
b) of en hoe dat momenteel wordt geregistreerd (wellicht
EPRTR/emissieregistratie?) en
o
hoe dat momenteel is gereguleerd?
Graag met toelichting
Antwoord
Bij GenX is er sprake van drie stoffen; FRD-901, FRD-903 en ammoniak. FRD-901
wordt niet geëmitteerd maar ontleedt in FRD-903 en wordt deels omgezet naar E1.
In de tabel hieronder staan de vergunde emissies.

Stofnaam

Emissie Teflon™ PTFE fabriek in Emissie Teflon™ FEP fabriek in
kg/jaar excl. lekverliezen
kg/jaar excl. lekverliezen

Ammoniak

750

100

E1

750

450

FRD-903

600

40

Bron: Revisievergunning met kenmerk 2013023603 d.d. 3 oktober 2013
De emissies van de genoemde stoffen worden door Chemours niet afzonderlijk
gerapporteerd in het Milieujaarverslag, maar maken onderdeel uit van het totaal cijfer
aan emissies van de verzamelgroep "NM VOS rest " (niet methaan-achtige, vluchtige
organische stoffen). Dit is conform de wettelijke regelgeving voor
milieujaarverslaglegging (PRTR verslaglegging). Wel worden door Chemours deze en
andere stoffen afzonderlijk gemonitord. Deze meer gedetailleerde data worden als
onderdeel van het valideringsproces van het Milieujaarverslag door de
toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bij controle op de plant
ingezien. Deze validatie vindt jaarlijks plaats voor 1 juli. Hierbij is tot op heden
geconstateerd dat de emissies van de drie genoemde stoffen binnen de limiet van de
vergunning zijn gebleven.

Den Haag, 28 juli 2016
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

