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Reactie op in Statencommissie Verkeer en Milieu d.d.17
januari 2018 gestelde vragen mbt Chemours

Geachte Statenleden,

ln de procedurevergadering van uw Statencommissie Verkeer en Milieu d.d. 17 januari 2018 heeft

Statenlid Minderhout enkele vragen gesteld gerelateerd aan het bedrijf Chemours. Gedeputeerde

Bom-Lemstra heeft daarop toegezegd, gelet op de actualiteit ("streven van de burgemeester van

Sliedrecht naar nul-emissie en het stilleggen van de GenX verwerking in Helmond") de

portefeuillehouders te vragen schriftelijk te reageren op de laatste stand van zaken in dit dossier

hetgeen wij bijdeze doen.

Stand van zaken

Tijdens de commissievergadering van 17 januari 2018 hebben Provinciale Staten een brief

ontvangen met als bijlage een brief van de minister van lnfrastructuur en Waterstaat van 16 januari

2018. ln deze brief gaat de minister in op de actualiteit rondom de aangetroffen GenX in

waterzuiveringen en oppervlaktewater in Noord-Brabant en de voorgenomen maatregelen.

Het bedrijf Custom Powders in Helmond verwerkt voor Chemours enkele malen per jaar een Teflon

halffabrikaat. Aangezien het bedrijf valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit gelden

er geen specifieke voorschriften gericht op het werken met en de emissie van GenX stoffen als

FRD9O3.

Het bevoegd gezag (College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond) heeft

inmiddels een besluit genomen op grond waarvan Custom Powders tijdelijk geen GenX houdende

producten mag veruverken tot het moment dat adequate maatregelen zijn voorgeschreven en

uitgevoerd om de emissie van FRD903 afdoende terug te dringen.

Als bevoegd gezag voor Chemours Dordrecht heeft ons college met de ambtshalve wijziging van de

omgevingsvergunning d.d.21 april2O17 al eerder ingezet op verdergaande maatregelen om de

emissie verder te reduceren. Met onze brief van 27 oktober 2017 bent u door ons geTnformeerd over

de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende beroepsprocedure tegen dit besluit

waarmee de emissie van de GenX stoffen naar zowel lucht als water is ingeperkt.
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Afualverwerkers Noord-Brabant

Uit de brief van de minister van 16 januari jl. blijkt verder dat er bij twee andere rioolwaterzuiveringen

(RWZI Eindhoven en Rilland-Bath) ook GenX is aangetroffen en dat nader onderzoek plaatsvindt om

de bronnen daarvan te identificeren. lnmiddels heeft het waterschap Aa en Maas bevestigd dat

GenX is aangetroffen in het effluent van het afualwaterbedrijf Suez-Ecoflow in Son en Breugelr. Het

waterschap Brabantse Delta heeft bevestigd dat GenX is aangetroffen in het afvalwater van

afvalverwerker ATM in Moerdijk2. De bevoegde gezagen van deze inrichtingen zijn verantwoordelijk

voor het toezicht op de acceptatie en verwerking van ontvangen afvalstromen. Door de betrokken

omgevingsdiensten in Noord-Brabant wordt nu nader onderzocht of de bedrijven ATM en Suez de

ontvangen afvalstromen mochten accepteren en verwerken en of daarbij is voldaan aan de eisen uit

hun omgevingsvergunning.

De afuoer van afvalstoffen uit een inrichting is niet geregeld in de omgevingsvergunning, maar in

hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Handhaving van de wetgeving binnen de afualstoffenketen is

primair de verantwoordelijkheid van de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT). Bij de

handhaving van de afualstoffenwetgeving hebben echter meerdere bevoegde gezagen een rol.

De lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT) en DCMR werken samen om erop toe te zien dat alle

betrokken bedrijven in de keten inclusief de mogelijke primaire ontdoener Chemours voldoen aan

hun verplichtingen op grond van de afualstoffenwetgeving en de Wabo vergunning. Voor zover dit

raakt aan onze provinciale bevoegdheden als Wabo bevoegd gezag voor de inrichting van

Chemours nemen wijzo nodig gepaste maatregelen.

Teruqdrinoen emissies

Samen met de colleges van alle betrokken gemeenten is ons streven erop gericht om de emissie van

stoffen naar water en lucht zoveel als mogelijk te beperken. Wij wijzen erop dat dit streven is

ingekaderd in landelijke wetgeving en dat het opleggen van een nul-emissie op dit moment niet
juridisch houdbaar wordt geacht. Afhankelijk van de milieubezwaarlijkheid van stoffen worden

emissie-eisen opgelegd conform de landelijke wet- en regelgeving. Hoewel de GenX stoffen nog niet

als zzs gekwalificeerd zijn, hebben wij in de ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning van

Chemours voorschriften opgenomen die niet alleen de vergunde emissie beperken, maar tevens een

onderzoeksplicht opleggen naar verdere reductie- en uitfaseringsmogelijkheden.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd en blijven u uiteraard op

de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

t https://www.aaenmaas.nl/nieuws/2018/ianuari/hoqe-waarden-qenx-bii-zuiverinqen-aarle-rixtel-en-eindhoven-
bronnen-qevonden-op-bedriiventerreinen-helmond-en-son-en-breuqel.html
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2 httos://www.brabantsedelta.nl/nieuws/20',l8/01/bron-genx-oo-zuiverinq-bath-qevonden.html
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https://www.brabantsedelta.nl/nieuws/2018/01/bron-genx-op-zuivering-bath-gevonden.html

