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Met de brief van 7 februari 2019 bent u geïnformeerd over het aan Chemours tijdelijk (namelijk 

gedurende een termijn van één jaar) vergunnen van de acceptatie en opslag van maximaal 15 

ton vloeibaar FRD-902 houdend afval. Op 26 september 2019 bent u door ons geïnformeerd dat 

Chemours het uit Italië afkomstige materiaal voor verbranding heeft afgevoerd naar België. Op 19 

november 2019 bent u door ons geïnformeerd dat Chemours het in containers opgeslagen afval 

niet in zijn geheel heeft afgevoerd. De DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft hiertegen 

handhavend opgetreden en het bedrijf gesommeerd de opnieuw aangebrachte verzegeling niet te 

verbreken en de 11 containers in zijn geheel binnen de eerder vergunde opslagtermijn van één 

jaar af te voeren naar een erkende verwerker. Aangezien het afval op 7 maart 2019 is 

geaccepteerd, diende het uiterlijk 8 maart 2020 in zijn geheel te zijn afgevoerd. 

 

Voor de afvoer van het resterende afval heeft Chemours op 13 februari 2020 een nieuwe EVOA-

beschikking (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) aangevraagd bij de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT). Zo lang de nieuwe EVOA-beschikking nog niet is afgegeven 

door de ILT, mag het afval niet naar België worden afgevoerd. Chemours heeft daarom op 19 

februari 2020 een aanvraag ingediend om de vergunde opslagtermijn van één jaar te verlengen 

tot 14 juni 2020. Het is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving echter niet mogelijk om 

de opslag van afval voorafgaand aan definitieve verwijdering langer dan één jaar te vergunnen. 

De DCMR heeft dan ook op 13 mei 2020 deze aanvraag geweigerd, na het voornemen hiertoe 

eerder al aan Chemours te hebben gecommuniceerd. 

 

Vast staat dat Chemours de maximaal vergunde opslagtermijn van een jaar heeft overschreden. 

In overeenstemming met de beginselplicht tot handhaving en de landelijke handhavingsstrategie 

heeft de DCMR namens Gedeputeerde Staten op 18 mei 2020 een last onder dwangsom 

opgelegd om de overtreding te doen beëindigen. Met dit dwangsombesluit wordt Chemours 

gesommeerd het resterende afval in zijn geheel af te voeren naar een erkende verwerker. Na 

afloop van de begunstigingstermijn op 1 juli 2020 verbeurt Chemours een dwangsom van  

€ 30.000 per week dat de overtreding voortduurt. Op basis van de huidige bekende feiten en 

omstandigheden en met inachtneming van de termijn die gebruikelijk benodigd is voor het 
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verkrijgen van een EVOA-beschikking, is aannemelijk dat het afval binnen deze termijn kan 

worden afgevoerd.  

 

Tegen zowel het weigerings- als het last onder dwangsombesluit staat bezwaar en beroep open.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en blijven u 

uiteraard op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen. 

 

Hoogachtend,  

 

  

 

 

  

Mevrouw mr. A.W. (Adri) Bom – Lemstra                                            F. (Floor) Vermeulen 

 

 


