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Geachte Statenleden,  

 

 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

  
 

Met deze brief informeren wij u over de actuele planning voor de revisievergunningen en de overige 

stand van zaken in het dossier Chemours – DuPont – Dow.  

 

Publicatie revisievergunning DuPont  

Met de Lid GS brief van 28 september 2021 bent u geïnformeerd dat de definitieve beschikking voor 

de revisievergunning van Performance Materials Netherlands B.V. (Dow) is gepubliceerd en dat de 

definitieve beschikking voor de revisievergunning van DuPont en de ontwerpbeschikking voor de 

revisievergunning van Chemours laten dit jaar worden verwacht.  

Inmiddels kunnen wij u melden dat op 26 oktober 2021 de definitieve beschikking voor de 

revisievergunning van DuPont is gepubliceerd1. Meerdere belanghebbenden hebben een zienswijze 

ingediend op de ontwerpbeschikking van de revisievergunning voor DuPont. DCMR Milieudienst 

Rijnmond (DCMR) heeft deze zienswijzen beoordeeld. In de definitieve beschikking is puntsgewijs 

toegelicht hoe de ontvangen zienswijzen zijn verwerkt. Tegen deze beschikking staat (hoger) beroep 

open en de inwerkingtreding van het besluit kan door middel van een voorlopige voorziening 

geschorst worden, als daarbij voldoende spoedeisend belang bestaat. 

 

Planning ontwerpbeschikking Chemours 

Aan de ontwerpbeschikking voor de revisievergunning van Chemours wordt door alle betrokken 

partijen voortvarend gewerkt. Vanwege de complexiteit, de betrokkenheid van meerdere bevoegde 

gezagen en de noodzakelijke samenhang tussen meerdere afzonderlijke besluiten is de planning 

aangepast en wordt de publicatie van de ontwerpbeschikking nu verwacht in het eerste kwartaal 

2022.   
 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-9937.html 
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Waar op het fabrieksterrein nu drie bedrijven opereren onder een gezamenlijke 

omgevingsvergunning milieu, is onze inspanning erop gericht dat elk bedrijf vanaf 2022 beschikt over 

een zelfstandige en aan de laatste stand der techniek aangepaste revisievergunning om daarmee 

een hoog niveau van bescherming van het milieu te waarborgen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend,  

  

M. (Meindert) Stolk E.F.A. (Frederik) Zevenbergen 

 

 

 


