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Beroepsprocedure ambtshalve wijziging vergunning

Bijlagen

Chemours
Geachte Statenleden,
Met onze brief van 17 december 2019 bent u geTnformeerd dat namens Gedeputeerde Staten
een definitief besluit is genomen waarmee de vergunning van Chemours ambtshalve wordt

aangepast. Met dit besluit worden, na inwerkingtreding, de vergunde emissies naar de lucht van
veel organische fluorverbindingen in stappen met gemiddeld 99% gereduceerd.
Beroepsprocedure omoevinqsverqunninq
Zoals eerder aangegeven hebben belanghebbenden inclusief Chemours tot zes weken na
publicatie van het besluit de mogelijkheid van beroep tegen het besluit. Na deze termijn treedt het
besluít in werking tenzij beroep is ingesteld en tevens is verzocht om een voorlopige voorziening"

Bezoekadres

De beroepstermijn is inmiddels verstreken en de Rechtbank Den Haag heeft ons laten weten dat
Chemours beroep heeft ingesteld tegen het besluit van de provincie om de emissies naar de lucht
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te verlagen. Chemours heeft tevens de voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige
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voorziening te treffen. Dat betekent dat het besluit in zijn geheel niet eerder in werking treedt dan
nadat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening.
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en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

Op korte termijn zal in een zitting het verzoek om een voorlopige voorziening worden behandeld

dicht bü het

en wordt deze wel of niet toegekend. Daarna volgt de inhoudelijke bodemprocedure bij de

provinciehuis. Vanaf

Rechtbank. Na afloop van deze beroepszaak staat nog hoger beroep open bij de Raad van State.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeenuimte voor

auto's is beperkt.

Het is de afweging van Chemours als belanghebbende om in beroep te gaan en het besluit aan
te vechten. Het uiteindelijke oordeel over het door de provincie genomen besluit is nu aan de
rechter, wij wachten dat af en zullen u informeren over de uitkomsten van deze procedure. De
provincie zal in de tussenliggende periode scherp blijven toezien op de naleving van de nu
vergunde emissies en handhavend optreden indien de voorschriften worden overtreden.
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Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend

Mevrouw mr. A.W. (Adri) Bom
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