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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het college is wettelijk adviseur bij de vergunningverlening (de provincie is bevoegd gezag). Ten
behoeve van de aanstaande splitsing van de milieuvergunning is door DCMR Milieudienst Rijnmond,
namens de provinie, een verkalring van geen bedenkingen gevraagd aan de raad voor het
ruimtelijk toestaan van DuPont als tweede risicorelevant bedrijf op deze locatie.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Met de raadscommissie is afgesproken om de raad minimaal drie maal per jaar te informeren over
de stand van zaken op het dossier Chemours én DuPont.
Wat is de te delen informatie?

Door middel van deze brief informeren wij uw raad over de stand van zaken op de diverse
deelterreinen van het dossier Chemours en DuPont.
Vanwege de omvang verwijzen wij u naar de bijlage met de stand van zaken op dit dossier.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Wij blijven uw raad periodiek informeren over de stand van zaken op dit dossier. Wanneer er
tussentijds informatie komt, sturen wij dit door aan de leden van de commissie Fysieke
Leefomgeving.
Wanneer de stukken voor de aanvragen om revisievergunning voldoende zijn bevonden door de
DCMR om ontwerpvergunningen op te stellen, dan zullen wij een voorstel voor uw raad opstellen
inzake de aan uw raad gevraagde verkalring van geen bedenkingen voor het ruimtelijk toestaan
van DuPont als tweede risicorelevant bedrijf op deze locatie.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

De kosten op dit dossier komen ten laste van het begrotingsprogramma Duurzaam en Innovatief
Dordrecht.
De kosten voor de aansprakelijkstelling zijn nog moeilijk in te schatten. Deze kosten worden
gedeeld met de gemeenten met wie wij hierop samenwerken.
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
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