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Verdere verlaging PFAS-emissies Chemours naar lucht
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Geachte Statenleden,
Bijgaand treft u een ontwerpbesluit en een definitief besluit aan die DCMR Milieudienst Rijnmond
(DCMR) vandaag namens Gedeputeerde Staten heeft gepubliceerd. De (ontwerp)besluiten

voorzien in een substantiële vermindering van de aan Chemours vergunde emissies van diverse
PFAS-verbindingen (poly- en perfluoralkylstoffen) naar de lucht en het water. Het betreft:
1. een definitief besluit voor een ambtshalve wijziging van de vergunning gericht op
verlaging van de vergunde emissies naar de lucht;

2.

een ontwerpbesluit op een aanvraag van Chemours voor diverse aanpassingen van de
waterzuivering, ingebruikname van koolfilters en een verlaging van de vergunde indirecte
lozing naar het water.

Met beide besluiten zetten wij opnieuw stappen om, binnen onze wettelijke mogelijkheden, zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk, een significante reductie te bereiken van de emissies van
PFAS-verbindingen en overige (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen ((p)ZZS) naar lucht en
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1.

Definitief besluit ambtshalve verlaging emissies naar de lucht

Wij hebben u met onze brief van 6 juni 2019 erover geTnformeerd dat DCMR namens
Gedeputeerde Staten een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegd om de vergunde emissies van
Chemours naar de lucht significant te verminderen. Op initiatief van de provincie heeft het
ingenieursbureau McDermott een onderzoek uitgevoerd dat aangeeft dat er technisch en
economisch haalbare mogelijkheden zijn om bij ongewijzigde productiecapaciteit de emissie van
diverse organische fluorverbindingen te reduceren. McDermott geeft aan dat Chemours met
innovatieve technologieën op termijn de emissies van diverse organische fluorverbindingen naar
de lucht kosteneffectief met gemiddeld 99% kan reduceren.
Chemours heeft in een persbericht aangegeven een reductie van 99% in 2030 te kunnen

bereiken. Echter op basis van het rapport van McDermott achten wij deze reductie reeds per
2025 haalbaar, mede gelet op de door Chemours aangekondigde inzet van een thermal
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converter. DCMR scherpt de vergunning daarom nu ambtshalve aan, rekening houdend met de

tijd die nodig is om de noodzakelijke aanpassingen van de installaties door te voeren.
ln de definitieve beschikking wordt de vergunde emissie naar de lucht van de GenX stof FRD
vanaf inwerkingtreden van deze vergunning eerst met bijna 80% gereduceerd van 450 kg naar 95
kg per jaar en per 2021 naar 3,2 kg per jaar. Eerder heeft Chemours aangegeven een reductie
van 95% al per 2020 te kunnen realiseren. Echter door een onvolledige bouwaanvraag van het
bedrijf is deze reductie helaas pas haalbaar in 2021. Voor veel andere organische

fluorverbindingen geldt dat het totaal van de vergunde emissies in twee stappen per 2024 en
2025 uiteindelijk verlaagd worden met g9%.

Extra aandacht voor GenX stoffen in afvalstromen
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zoals FRD komen niet alleen via lucht en water in ons milieu,
maar kunnen ook via de afvalstoffenketen vrijkomen. Daarom heeft DCMR in aanvulling op de
landelijke afualstoffenwetgeving extra voorschriften opgenomen over de monitoring, registratie en
minimalisatie van FRD-houdende afualstromen. Dit mede naar aanleiding van de beide
onderzoeken van de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT) naar de afvalstromen van
Chemours, waarover u op 28 juni 2018 en 26 september 2019 bent geinformeerd.

Ontvangen adviezen en procedure
Op het op 6 juni 2019 ter inzage gelegde ontwerpbesluit zijn zienswijzen ontvangen van de

gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, de lnspectie Leefomgeving en Transport en
van Chemours. DCMR heeft deze zienswijzen beoordeeld en mede aan de hand daarvan is de
definitieve beschikking op onderdelen aangepast. ln bijgaande beschikking wordt puntsgewijs
toegelicht hoe de zienswijzen zijn verwerkt of wordt hierin toegelicht dat en waarom de
beschikking niet is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, indien en voor zover de zienswijzen
daartoe geen aanleiding gaven. Verder heeft RIVM advies gegeven aan DCMR over de
stofeigenschappen en de te hanteren stofklasse van emissies naar de lucht.
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.

2.

Ontwerpbesluit verdere verlaging indirecte lozing naar het water
ln 2018 is de vergunde jaarvracht voor de GenX stof FRD-903 op initiatief van Gedeputeerde
Staten ambtshalve naar beneden bijgesteld van 2.035 naar 140 kg per jaar vanaf 2019 en 20 kg

vanaf 2021.
Met onze brief van 6 november 2019 hebben wij u geinformeerd over de aanvraag van Chemours
voor de ingebruikname van koolfilters voor de waterzuivering. Met de aangepaste waterzuivering
wordt de totale hoeveelheid PFAS stoffen in de indirecte lozing sterk gereduceerd. Chemours
heeft daarom tevens aangevraagd de vergunde jaarvracht van de GenX-stof FRD-903 te

verlagen naar 2 kg per jaar. Verder heeft Chemours een lozing aangevraagd van elf andere
PFAS-stoffen in hoeveelheden variërend van 0,5 tot 0,002 kg per jaar. Een overzicht van de
aangevraagde PFAS stoffen inclusief de maximaal toegestane jaarvrachten is als bijlage
toegevoegd.
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Beoordeling aanvraag en adviezen RIVM
DCMR heeft de aanvraag getoetst aan BBT (beste beschikbare technieken) en heeft de

waterbezwaarlijkheid van de lozing beoordeeld volgens de Algemene Beoordelings Methodiek
(ABM) gevolgd door een immissietoets. Voor niet alle aangevraagde PFAS stoffen zijn
milieukwaliteitseisen (MKE) beschikbaar. DCMR heeft voor een zorgvuldige beoordeling hiervoor
advies gevraagd aan het RIVM. Het RIVM heeft een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd van de
niet-genormeerde stoffen aan de hand waarvan indicatieve MKE's zijn afgeleid. Met een

immissietoets is bepaald of de aangevraagde lozing niet leidt tot een overschrijding van 10% van
de MKE in het ontvangende oppervlaktewater. De aangevraagde lozing voldoet aan alle aspecten
van de immissietoets, met uitzondering van de stof PFBA. Daarom heeft DCMR voor deze stof
een onderzoeksverplichting naar verdere reductie van de lozing van deze stof voorgeschreven.
Op grond van advies van het RIVM heeft DCMR tevens een immissietoets uitgevoerd voor de
som van de aangevraagde PFAS, dit vanwege onderlinge verhouding in toxiciteit en
bioaccumulatie van de verschillende PFAS componenten. Vastgesteld is dat de aangevraagde
lozing voldoet aan de door het RIVM voorgestelde sombenadering.

Overige adviezen
Een concept van de ontwerpbeschikking is ter advisering voorgelegd aan Rijkswaterstaat (RWS),
de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT), het Waterschap Hollandse Delta (WSHD), de
drinkwaterbedrijven Evides en Oasen en de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht.
RWS kan zich vinden in de door Chemours aangevraagde lozing. De lozing voldoet aan de
immissietoets voor alle vastgestelde normen. Omdat er geen definitieve normen zijn voor alle
PFAS stoffen kan RWS zich vinden in het voorstel om voor de stof PFBA uit voorzorg een
onderzoeksverplichting te eisen. Ook het Waterschap en de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en
Papendrecht staan posltlef tegenover de aangevraagde verandering.
De ontvangen adviezen zijn verwerkt in de gepubliceerde ontwerpbeschikking. Op basis van deze
adviezen is DCMR, namens Gedeputeerde Staten, voornemens de aangevraagde activiteiten
onder voorwaarden te vergunnen. ln de vergunning zijn onder meer monitorings- en
minimalisatieverplichtingen opgenomen. Voor ZZS geldt bovendien dat gestreefd dient te worden
naar een nullozing. Daarom schrijft de vergunning voor dat Chemours iedere vijf jaar een
onderzoek uitvoert naar de mogelijkheden om de lozing van PFAS verder te reduceren of geheel
te vermijden.

Verdere procedure en rechtsbescherming
Vandaag wordt de bijgaande ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. Eenieder kan binnen zes

weken na de start van de terinzagelegging zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking indienen.
Naar verwachting kan DCMR in het eerste kwartaal 2020 de definitieve vergunning publiceren.
Tegen dit besluit staat vervolgens (hoger) beroep open en de inwerkingtreding van het besluit kan
door middel van een voorlopige voorziening geschorst worden, als daarbijvoldoende
spoedeisend belang bestaat. Wijblijven u op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen.
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Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

l)
Mevrouw mr. A.W.

L-l
ri) Bom

-

Lemstra

(Floor) Vermeulen

Bijlagen:

- Overzicht PFAS verbindingen indirecte lozing
- Ontwerpbeschikking veranderingsvergunning op aanvraag van Chemours t.b.v. koolfilters
- Definitieve beschikking derde ambtshalve wijziging
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Te vergu nnen indirecte lozing bedrijfsafvalwater Ghemours

component

GAS nummer

Maximale jaarvracht in [kg/jaar]

FRD

62037-80-3

2,0

[som FRD902 en FRD903]

en
13525-13-6

Perfluoroctaanzuur

335-67-1

0,04

IPFOA]
Fluortelomeer sulfonzuur

27619-97-2

0,50

375-73-5

0,002

307-24-4

0,003

1763-23-1

0,002

375-85-9

0,002

375-95-1

0,003

335-76-2

0,005

2058-94-8

0,005

Perfluorpentaalzuur

2706-90-3

0,005

IPFPAI
Perfluorobutanoate

375-22-4

0,045

[6:2 FTS]

Perfluorbutaansulfonaat
[PFBS]

Perfluorhexaanzuur
IPFHxAI
Perf uoroctaa nsu lfon aat
I

IPFOSI

Perfluorheptaanzuur
IPFHpA]

Perfluornonaanzuur
IPFNAI

Perfluordecaanzuur
TPFDA]

Perfluorundecaanzuur I
PFunDAl

TPFBAI

Totaal

2,612

Bron:Voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 uitontwerpbeschikking 999998499_9999515921 d.d. 16 december2019
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Reguleren en Advies

Datum

16 december 2019

Onderwerp

Ontwerpbeschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Onderwerp
Op 28 september 2018 hebben wij van Chemours Nederland B.V. (hierna: Chemours) een aanvraag
ontvangen om een (gefaseerde) omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie aan de Baanhoekweg 22 te
Dordrecht. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 3937893.
De aanvraag betreft het onderdeel milieu, verandering.
De aanvraag is de eerste fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning voor
milieu en heeft betrekking op:
1. het plaatsen en in gebruik nemen van een vaste stof verwijderingsinstallatie (zandfilters,
Dissolved Air Flotation (DAF) units en een decanteerinstallatie) in combinatie met actief
koolbedden ten behoeve van de verwijdering van FRD902 en FRD903 uit afvalwater;
2. het uitbreiden van de samenstelling van de te lozen afvalwaterstroom met 11 verschillende
poly- en perfluoralkyl verbindingen (PFAS), waaronder de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA)
en fluortelomeer sulfonaat (6:2 FTS).
De tweede fase zal betrekking hebben op het onderdeel bouwen.
Het betreft een inrichting voor de productie van synthetische organische polymeren, waaronder
onder meer Teflon® PTFE, Teflon® FEP en Viton® polymeer.

Blad 1 van 54

Ons kenmerk

999998499_9999515921

Besluit
Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in
deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de eerste fase van de beschikking van de
omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder
e, van de Wabo) door:
1. het plaatsen en in gebruik nemen van een vaste stof verwijderingsinstallatie (zandfilters, DAF
units en een decanteerinstallatie) in combinatie met actief koolbedden ten behoeve van de
verwijdering van de stoffen FRD902 en FRD903 uit afvalwater; en
2. het uitbreiden van de samenstelling van de te lozen afvalwaterstroom met 11 verschillende
poly- en perfluoralkyl verbindingen (PFAS), waaronder de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA)
en fluortelomeer sulfonaat (6:2 FTS).
Aan deze eerste fase van de beschikking van de omgevingsvergunning zijn voorschriften
verbonden.
De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze eerste fase van de
beschikking voor een omgevingsvergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften
en/of gewaarmerkte bescheiden anders bepalen.
Wij besluiten tevens om op grond van artikel 2.11, tweede lid, van het Activiteitenbesluit, ambtshalve
maatwerkvoorschriften te stellen ten aanzien van het opstellen van een onderzoeksvoorstel en het
uitvoeren van een nulsituatie bodemonderzoek, te weten voorschriften 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 en deze
voorschriften voor te bereiden met de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Gelet op artikel 3:15, tweede lid, van de Awb,
bepalen wij dat daarbij eenieder de gelegenheid wordt geboden om hun zienswijze op de ontwerpmaatwerkvoorschriften naar voren te brengen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
bureauhoofd afdeling Reguleren en Advies DCMR Milieudienst Rijnmond

Blad 2 van 54

Ons kenmerk

999998499_9999515921

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen
De omgevingsvergunning wordt in fasen verleend. De beschikkingen voor beide fasen treden
gezamenlijk in werking en vormen één omgevingsvergunning. Dit vindt plaats op het moment dat
beide beschikkingen, afzonderlijk gezien, in werking kunnen treden. In onderhavig geval zal dat op
het moment zijn dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken voor de
beschikking op de tweede fase (uitgezonderd eventuele voorlopige voorzieningen).
Het besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften treedt in werking nadat de termijn voor het
indienen van een beroepschrift is verstreken.
Zienswijze
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken alsmede de
ontwerpmaatwerkvoorschriften worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage
gelegd. Eenieder kan binnen zes weken na de start van de terinzagelegging eventuele zienswijzen
tegen de ontwerpbeschikking en/of ontwerpmaatwerkvoorschriften indienen. Deze moeten worden
gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per email via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Vermeld altijd het
zaaknummer en dat het om een zienswijze op een omgevingsvergunning dan wel op een
ontwerpmaatwerkvoorschrift gaat.
Beroep
De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na de dag dat
het besluit ter inzage is gelegd en duurt zes weken. Indien belanghebbenden beroep willen
aantekenen, dient hun beroepschrift in tweevoud te worden ingediend bij de sector Bestuursrecht
van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Voorlopige voorziening
Indien u of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking
treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van het bestreden besluit.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij
bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
voorwaarden. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Wij verzoeken u een kopie van het beroepschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening te
sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
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1.0

AFVALWATER

1.1

Eisen lozen bedrijfsafvalwater

1.1.1
Ter plaatse van het in de aanvraag vermelde Meetpunt 82 (MP 82) mag het bedrijfsafvalwater voor
de in onderstaande tabel genoemde verbindingen de daarbij vermelde concentraties en jaarvrachten
niet overschrijden.
verbinding

CAS
nummer

Maximale
jaarvracht in
[kg/jaar]

Maximale
concentratie in
debiet proportioneel
etmaalmonster in
[µg/l]

FRD
[som FRD902 en FRD903]

62037-80-3
en
13525-13-6

2,0

5,00

Perfluoroctaanzuur
[PFOA]
Fluortelomeer sulfonzuur
[6:2 FTS]

335-67-1

0,04

0,05

27619-97-2

0,50

1,00

1.1.2
Ter plaatse van het in de aanvraag vermelde Meetpunt 75 (MP 75) mag het bedrijfsafvalwater voor
de in onderstaande tabel genoemde verbindingen de daarbij vermelde concentraties en jaarvrachten
niet overschrijden.
verbinding

CAS
nummer

Maximale
jaarvracht in
[kg/jaar]

Perfluorbutaansulfonaat
[PFBS]

375-73-5

0,002

Maximale
concentratie in
debiet
proportioneel
etmaalmonster
in [µg/l]
0,01

Perfluorhexaanzuur
[PFHxA]

307-24-4

0,003

0,04

Perfluoroctaansulfonaat
[PFOS]

1763-23-1

0,002

0,01

Perfluorheptaanzuur
[PFHpA]

375-85-9

0,002

0,01

Perfluornonaanzuur
[PFNA]

375-95-1

0,003

0,01

Perfluordecaanzuur
[PFDA]

335-76-2

0,005

0,01
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Perfluorundecaanzuur
[PFunDA]
Perfluorpentaalzuur
[PFPA]
Perfluorobutanoaat
[PFBA]

2058-94-8

0,005

0,01

2706-90-3

0,005

0,10

375-22-4

0,045

0,10

1.1.3
Aan de in de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 voorgeschreven jaarvracht wordt voldaan, indien de
geloosde vracht van alle in deze voorschriften genoemde verbindingen, berekend volgens
voorschrift 1.2.4 tot en met 1.2.6, gesommeerd over vier opeenvolgende kwartalen, lager is dan de
in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 genoemde maximale jaarvracht. Bij de bepaling of aan de lozingsnorm
voor de jaarvracht van de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 wordt voldaan mag geen correctie voor
meetonzekerheid worden toegepast.
Toelichting:
Het bovenstaande betekent, dat de geloosde jaarvrachten van de verbindingen voor het eerst zal
kunnen worden beoordeeld vier kwartalen na het onherroepelijk van kracht worden van de
voorschriften 1.1.1 en 1.1.2.
1.1.4
Aan de in de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 voorgeschreven concentraties wordt voldaan
indienverbinding, geen van de gemeten of berekende concentraties hoger is dan de in de
voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 voorgeschreven concentratie. Bij de bepaling of aan de lozingsnorm
voor de concentratie van de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 wordt voldaan mag wél een correctie voor
meetonzekerheid worden toegepast.
1.2

Controle- en meetvoorziening

1.2.1
De monstername, ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de
emissie-eisen voor het lozen, zoals bedoeld in de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2, moet worden
uitgevoerd volgens NEN 6600-1 en de conservering van het monster moet worden uitgevoerd
volgens NEN-EN-ISO 5667-3.
1.2.2
Eenmaal per week wordt een etmaalmonster geanalyseerd op de in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2
genoemde verbindingen door middel van LCMS analyse. Op basis van de samenstelling van het
monster, een detectiegrens van 0,5 ng/l, de monstervoorbereiding en de analysemethode wordt
voor elke verbinding een rapportagegrens bepaald.
1.2.3
Indien een verbinding in een etmaalmonster, zoals bedoeld in voorschrift 1.2.2, een lagere waarde
heeft dan de rapportagegrens, moet voor deze verbinding worden uitgegaan van de
rapportagegrens.
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1.2.4
Indien een verbinding in een etmaalmonster, zoals bedoeld in voorschrift 1.2.2, een lagere waarde
heeft dan de rapportagegrens, zoals bedoeld in de voorschriften 1.2.2, moet voor de bepaling van
de jaarvracht, zoals bedoeld in de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2, voor deze verbinding, in afwijking
van de rapportagegrens uit voorschrift 1.2.3, worden uitgegaan van een concentratie i (ci) die als
volgt wordt berekend:
Ci = (n-xi)/n * RGgemi
met:
Ci: de concentratie die gebruikt moet worden voor de bepaling van de jaarvracht van een verbinding
in een geanalyseerd etmaalmonster, waarvan de gemeten concentratie lager is dan de
rapportagegrens voor de verbinding in dat monster.
n: het totaal aantal gemeten etmaalmonsters in vier opeenvolgende kwartalen.
Xi: het totaal aantal monsters in vier opeenvolgende kwartalen, waarvan de gemeten concentratie
lager is dan de rapportagegrens voor verbinding i in de in deze periode geanalyseerde
etmaalmonsters.
RGgemi: het gewogen gemiddelde van de rapportagegrenzen voor verbinding i in vier
opeenvolgende kwartalen.
1.2.5
De jaarvracht van een verbinding wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de gemeten
concentraties van de verbinding in alle etmaalmonsters, met in achtneming van voorschrift 1.2.4, te
vermenigvuldigen met het gemiddelde debiet op het lozingspunt waar, conform de voorschriften
1.1.1 en 1.1.2 gemeten is. De jaarvracht wordt ieder kwartaal bepaald over de afgelopen vier
opeenvolgende kwartalen.
1.2.6
In afwijking van de in voorschriften 1.2.21.2.2 genoemde wijze van bemonstering (inclusief
conservering) en analyse, mogen door vergunninghouder afwijkende analysenormen,
detectiegrenzen en monitoringsfrequenties worden gebruikt op voorwaarde dat deze
analysenormen, grenzen en frequenties gelijkwaardig zijn en dat deze analysenormen, grenzen en
frequenties op voorhand schriftelijk door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd.
1.3

Registratie

1.3.1
Ten behoeve van de lozingssituatie houdt de vergunninghouder de volgende gegevens bij in het
registratiesysteem:

de geloosde hoeveelheid afvalwater per uur en per dag op meetpunt MP 82 en meetpunt MP
75;
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de data en de analyseresultaten (inclusief rapportagegrenzen) van monsters die uit een
controlevoorziening zijn genomen, zoals bedoeld in voorschrift 1.2.3 tot en met 1.2.6;
de concentratie in elk volume debiet proportioneel etmaalmonster in µg/L per individuele
stof/verbinding met bijbehorende detectiegrens van de in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 genoemde
verbindingen;
de data waarop slibresten zijn afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden;
eventuele bijzonderheden zoals onderhoudswerkzaamheden, incidenten en storingen die
invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit;
de berekende jaarvracht over de afgelopen vier opeenvolgende kwartalen van elk van de in
voorschrift 1.1.1 genoemde verbindingen op meetpunt MP 82;
de berekende jaarvracht over de afgelopen vier opeenvolgende kwartalen van elk van de in
voorschrift 1.1.2 genoemde verbindingen op meetpunt MP 75.

De gegevens in het registratiesysteem moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
1.3.2
De vergunninghouder rapporteert ieder kwartaal de berekende jaarvrachten op de meetpunten
MP82 en MP 75, alsmede eventuele bijzonderheden, zoals bedoeld in voorschrift 1.3.1.
1.4

Onderzoeksvoorschriften Perfluorbutanoaat

1.4.1
Vergunninghouder onderzoekt hoe de jaarvracht van Perfluorobutanoaat (Cas-nummer 375-22-4) in
de lozing kan worden teruggebracht tot een jaarvracht die ten minste kleiner is dan 0,021 kg per
jaar. Binnen zes maanden na het inwerking treden van dit besluit moeten de resultaten van dit
onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn toegezonden.
1.4.2
Het in voorschrift 1.4.1 genoemde onderzoek moet een vermijdings- en reductieplan bevatten,
gericht op het zoveel als technisch en kostentechnisch haalbaar is verder beperken van deze lozing,
met daarin een overzicht van de technieken om lozingen van Perfluorobutanoaat (Cas-nummer 37522-4) in de toekomst nog verder te voorkomen, en indien dat niet mogelijk is, verder te beperken.
Minimaal moet onderzocht worden:

de afvoer van PFAS houdend afvalwater naar een externe verwerker inclusief de wijze van
verwerken;

de optimalisatie van nageschakelde technieken, zoals het uitbreiden van de waterzuivering met
extra actief koolbedden;

informatie over het rendement en de validatie van deze technieken;

informatie over de bedrijfszekerheid en de kosten van deze technieken;

informatie over afwenteleffecten van deze technieken, en

een keuze voor de op basis van deze informatie al dan niet toe te passen technieken.
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1.5

Minimalisatieverplichting

1.5.1
Elke vijf jaar legt vergunninghouder de volgende informatie voor aan het bevoegd gezag over:

de mate waarin lozingen van in de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 genoemde verbindingen naar
het water plaats vinden;

de mogelijkheden om lozingen van deze verbindingen naar het water te voorkomen, dan wel
indien dat niet mogelijk is te beperken;

het al dan niet bestaan van een methode om de aanwezigheid van andere PFAS-verbindingen
aan te tonen en een beschrijving van deze methode.

maatregelen om het ontstaan van andere PFAS-verbindingen dan, die in de voorschriften
1.1.1en 1.1.2 genoemd worden, te voorkomen;
De informatie bevat in ieder geval het in hoofdstuk 3.2.2 van de Algemene BeoordelingsMethodiek
2016 (hierna: ABM 2016) gestelde informatie. Deze informatie moet voor het eerst vijf jaar na de
inwerkingtreding van deze beschikking worden overgelegd.
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2.0

LUCHT

2.1

Voorkomen en beperken van diffuse emissies vanuit de waterzuivering

2.1.1
De diffuse emissies naar de lucht van de aangevraagde verbindingen bij de installaties waar de
aanvraag betrekking op heeft, moeten worden voorkomen of zoveel mogelijk worden beperkt door
toepassing van de volgende maatregelen:

het aantal potentiële emissiebronnen beperken;

maximalisering van insluitingskenmerken die inherent zijn aan het proces;
1

vanaf 1 januari 2023 het toepassen van zeer betrouwbare apparatuur ;

vergemakkelijking van onderhoudsactiviteiten door de toegang te waarborgen tot apparatuur
waar lekkage mogelijk is;

zorgen voor welomschreven en uitgebreide procedures voor de bouw en montage van
installaties/apparatuur. Dit houdt onder meer in dat bij de montage van flensverbindingen de
juiste druk op de pakkingen moeten worden gezet (zie de beschrijving in punt 6.2 van de BBT
conclusies van de BREF met betrekking tot Gangbare systemen voor gemeenschappelijke
behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector van mei 2016);

zorgen voor solide procedures voor de inbedrijfstelling en overdracht van installaties/apparatuur
overeenkomstig de vereisten van het ontwerp;

zorgen voor goed onderhoud en tijdige vervanging van apparatuur;

het gebruik van een risico gebaseerd programma inzake lekdetectie- en reparatie (LDAR);

voor zover redelijk, diffuse VOS-emissies voorkomen, deze bij de bron opvangen en vervolgens
behandelen.

2.1.2
In aanvulling op voorschrift 2.1.1 moet vanaf 1 januari 2023 de installaties van de vaste stof
verwijderingsinstallaties zijn afgedekt en zijn voorzien van een afzuiging naar een actief koolbed of
2
naar een vergelijkbare installatie waarin de aangevraagde verbindingen doelmatig kunnen worden
verwijderd. Onder de installaties van de vaste stof verwijderingsinstallaties worden alle installaties
verstaan die nu nog in open verbinding staan met de buitenlucht. Hieronder vallen in ieder geval de
installaties vermeld in afbeelding 2.7b van de aanvraag, te weten:
Buffers;
de DAF units;
de slibopvang;
1

Zeer betrouwbaar apparatuur omvat:
- Kleppen met dubbele afdichtingen;
- magnetisch aangedreven pompen/compressoren/roerinrichtingen;
- pompen/compressoren/roerinrichtingen uitgerust met mechanische afdichtingen in plaats van
pakkingen;
- zeer betrouwbare pakkingen (zoals spiraalgewonden pakkingringen) voor kritieke toepassingen;
- corrosiebestendige apparatuur.
2
Onder doelmatig wordt hier verstaan gelijkwaardig verwijderingsrendement als een actief koolfilter.
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-

de decanteer installatie;
de vaste stof opvang;
de zandfilters.

2.1.3
De vijvers 1 en 2 vermeld in de afbeeldingen 2.7b en 2.8c van de aanvraag mogen vanaf 1 januari
2023 alleen in geval van storingen gebruikt worden. Als gevolg van een storing mag:
vijver 1 maximaal 25.700 m3 afvalwater ontvangen vanuit buffer 1 (afbeelding 2.7b);
vijver 2 maximaal 25.700 m3 afvalwater ontvangen vanuit de zandfilters 1 en 2 (afbeelding
2.8c).
Toelichting:
Dit bedraagt maximaal 5% van het totale ontwerpdebiet.
2.1.4
Nadat een storing, zoals bedoeld wordt in voorschrift 2.1.3, is opgetreden en één of beide vijvers zijn
gevuld met afvalwater moet deze binnen één week zijn leeggepompt, te rekenen vanaf het moment
van de storing, waarbij het afvalwater wordt gereinigd volgens de gebruikelijke reinigingsstappen
zoals vermeld in afbeelding 2.7b van de aanvraag. Na het leegpompen mag de betreffende vijver(s),
ter voorkoming van het opbollen en beschadigen van de vijverfolie, uitsluitend worden gevuld met
drinkwater of afvalwater dat gezuiverd is in actief koolbedden.
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3.0

AFVALSTOFFEN

3.1

Registratie

3.1.1
De drijver van de inrichting registreert, door middel van een (schriftelijke) rapportage, in aanvulling
op artikel 10.38 van de Wet milieubeheer:

Afvalstoffen die de in voorschrift 1.1.1 (met uitzondering van FRD) en 1.1.2 opgenomen
verbindingen bevatten;

Het gehalte van de in voorschrift 1.1.1 (met uitzondering van FRD) en 1.1.2 opgenomen
verbindingen in afvalstoffen.
3.1.2
Het gehalte aan de in voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 opgenomen verbindingen, zoals bedoeld in
voorschrift 3.1.1, moet eenmalig door middel van meting, of door een op voorhand schriftelijk door
het bevoegd gezag goedgekeurde gelijkwaardige wijze van bepalen, worden vastgesteld. Indien het
gehalte aan de in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 opgenomen verbindingen in een afvalstof kan variëren
moet vaker gemeten worden. De meting of bepaling moet zodanig worden uitgevoerd dat eenduidig
kan worden bepaald hoeveel van de in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 opgenomen verbindingen in een
afvalstroom aanwezig zijn. De meting of bepaling moet binnen zes maanden na het inwerking treden
van dit besluit zijn uitgevoerd.
3.1.3
Vergunninghouder stelt procedures op waarin zij per afvalstof aangeeft op welke wijze de gehaltes
aan de in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 opgenomen verbindingen bepaald worden. Hierin moeten de
aspecten die in voorschrift 3.1.2 zijn genoemd, worden opgenomen. De procedures moeten binnen
drie maanden na het inwerking treden van dit besluit zijn opgesteld, en ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag worden overgelegd. Bij afkeuring dient het voorgaande opnieuw te worden gevolgd
binnen de in de afkeuringsbrief gestelde termijn. De procedures moeten daarna telkens indien nodig
worden geactualiseerd en tevens worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.
3.1.4
In de rapportage in het milieujaarverslag met betrekking tot de hoeveelheden afvalstoffen die de
inrichting tijdens het rapportagejaar hebben verlaten, rapporteert vergunninghouder tevens de
hoeveelheden van de in de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 opgenomen verbindingen. Daarbij worden
ook de verwerkingsmethode en de bestemming van de afvalstoffen vermeld.
3.1.5
De voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.4 hebben uitsluitend betrekking op afvalstoffen die vrij komen
uit installaties die zijn aangevraagd.
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3.2

Afvalscheiding

3.2.1
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en
gescheiden aan te bieden dan wel zelf gescheiden af te voeren:
a. met de in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 opgenomen verbindingen verzadigd actief kool; en
b. vaste bestanddelen in water afkomstig van de vaste stof-verwijderingsinstallatie.
3.3

Opslag van afvalstoffen

3.3.1
De op- en overslag en het transport van de in voorschrift 3.2.1 genoemde afvalstoffen moeten
zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht
onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan
moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
3.3.2
De verpakking van de in voorschrift 3.2.1 genoemde afvalstoffen moet zodanig zijn, dat:
a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel
met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
c. deze tegen normale behandeling bestand is;
d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarlijke stof en de gevaarsaspecten hiervan
duidelijk tot uitdrukking komen.
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4.0

BODEM

4.1

Nulsituatie bodem

4.1.1 Onderzoeksvoorstel nulsituatie bodem
Ten minste zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 4.1.3 bedoelde
nulsituatieonderzoek, doch in ieder geval binnen zes weken na inwerkingtreding van dit
maatwerkvoorschrift, moet een onderzoeksopzet voor het nulsituatieonderzoek ter goedkeuring
worden ingediend aan het bevoegd gezag. Uit dit onderzoeksopzet moet in ieder geval blijken dat
het resultaat van het uit te voeren nulsituatieonderzoek een representatief beeld van de nulsituatie
zal geven.
4.1.2
Het nulsituatieonderzoek, zoals bedoeld in voorschrift 4.1.3, mag pas worden uitgevoerd als het
onderzoeksvoorstel, zoals bedoeld in voorschrift 4.1.1, schriftelijk is goedgekeurd door het bevoegd
gezag.
4.1.3 Nulsituatieonderzoek
Binnen drie maanden na het van kracht worden van dit voorschrift, moet ter vaststelling van de
kwaliteit van de bodem als referentiesituatie een bodemonderzoek, zoals bedoeld in artikel 2.11,
vierde en achtste lid, van het Activiteitenbesluit, met betrekking tot de aangevraagde activiteiten zijn
uitgevoerd en moet de rapportage daarvan ter goedkeuring zijn ingediend bij het bevoegd gezag.
Het bodemonderzoek moet het in voorschrift 4.1.1 bedoelde onderzoeksvoorstel in acht nemen. Dit
voorschrift wordt van kracht nadat het onderzoeksvoorstel, zoals bedoeld in lid 4.1.1 is goedgekeurd
zoals bedoeld in voorschrift 4.1.2.
Toelichting:
Gelet op artikel 2.11, vierde en achtste lid, van het Activiteitenbesluit moet het onderzoek zijn
gebaseerd op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige
bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen en een deugdelijke bodemrisicoinventarisatie zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
Het onderzoek en rapport moeten worden uitgevoerd onderscheidenlijk worden opgesteld door een
persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit
bodemkwaliteit. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd
overeenkomstig NEN 5740. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3
maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het
bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht,
indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
Voorschriften 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 zijn maatwerkschriften op grond van artikel 2.11, tweede lid, van
het Activiteitenbesluit.
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN
Huidige vergunningssituatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel
meldingen geaccepteerd:
Soort vergunning

Datum

Kenmerk

Onderwerp

Revisievergunning*

3 oktober 2013

2013023603

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)

4 juli 2013

2013020293

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

20 maart 2014

2014008280

Revisievergunning voor een
inrichting voor de productie van
synthetische organische
polymeren gelegen aan de
Baanhoekweg 22 te Dordrecht.
Aanleg stoom- en
condensaatretourleidingen van
HVC naar DuPont met
ketelhuis, stoomgenerator.
Aanleg aansluiting op
stadsverwarming en
uitgebruikname stoomketel 3
Lossen 100% HCI

22 juli 2014

2014020781

11 augustus 2014

2014023635

8 januari 2015

2014037329

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

27 januari 2015

2015001976

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder

19 juni 2015

2015016428

Aanpassen schoonmaakplaats
UF membranen (Teflon®
fabrieken)
Plaatsen schuimhuis (Delrin®
fabriek)
Vervangen van de huidige
doseerinstallatie van zoutzuur
(33%) door een
doseerinstallatie van
zwavelzuur (96%) op het
koelsysteem van de Freon®
fabriek
Toepassen in het
productieproces van de
milieuvriendelijker hulpstof
P1010 ter vervanging van
gefluorideerde hulpstoffen
(Teflon® PTFE fabriek)
Vervangen van een
ondergrondse leidingstraat
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e Wabo)

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
b en e Wabo)

11 augustus 2015

Documentidentificatie
9999343715

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)

21 augustus 2015

2015022069

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)

7 december 2015

D-15-15247633

10 februari 2016

D-16-1532780

Veranderingsvergunning
(ex. art, 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)

9 mei 2016

D-16-1543382

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

6 juni 2016

D-16-1575554

25 oktober 2016

D-16-1632462

11 april 2017

D-00168191

Ambtshalve wijziging
(ex. Art.2.31, eerste lid
onder b Wabo)

18 april 2017

D-17-1658300

Wijziging op verzoek
(ex. Art.2.31, tweede lid

24 april 2017

D-17-1659119

waar leidingen met 34% aqHCI
en 28% aqHF in liggen ten
behoeve van het laden van
spoorketelwagens of ISOcontainers door een leidingbrug
Het verplaatsen van de lozing
van het afvalwater van de P&IP
fabrieken van lozingspunt
WSHD1 naar lozingspunt
WSHD4
Aanpassen extruder G-lijn en
op termijn uit bedrijf nemen van
extruders D- en E lijnen
(Delrin®finishing fabriek)
Het plaatsen van een DAF-unit
ter vervanging van een
trommelzeef
Het geschikt maken van de
chloroform losinstallatie voor
het lossen van vrachtwagens
en het lossen van ISO
containers die per spoor
worden aangevoerd
Het plaatsen van een
ontstoffingsunit na de Lextruder lijn in de Delrin®
finishing afdeling (DFA) om
stofdeeltjes uit het product te
verwijderen
Het veranderen van de
emissienormen voor de Viton®
fabriek
Het plaatsen van een extra
olieafscheider in het
bedrijfsrioleringssysteem
Uitbreiding van de
opslaghoeveelheid van
organische peroxiden bij de
Teflon®PTFE fabriek
Ambtshalve wijziging
voorschriften met betrekking tot
de lozing en/of emissie van de
stoffen FRD903 en E1
Het intrekken van de vergunde
activiteit 'verbranden van
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onder b Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

24 mei 2017

D-00170002

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
warmtekrachtcentrales
a en e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)

8 juni 2017

D-17-1664428

20 juli 2017

999948931_
9999328947

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a Wabo)

9 augustus 2017

999948928_
9999335464

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

9 augustus 2017

999950095_
9999336495

supernate in de thermal
converter'
Het wijzigen van de
verpakkingseenheden van
Opteon-producten op het
logistiek container centrum
(LCC)
Het vervangen van twee
warmtekrachtcentrales
(WKK's) door twee boilers met
twee stookinstallaties
Het vervangen van de stalen
opslagtank P-FB09 voor
waterige HF (waterstoffluoride)
stromen door een nieuwe, van
vergelijkbare grootte, kunststof
tank
Bouwen van een bouwwerk
voor het installeren van
equipment inclusief alle
benodigde voorzieningen voor
een alternatieve productielijn
(extruder) in de Teflon® FEP.
Het gebruik van de extruder in
de Teflon® FEP fabriek

16 augustus 2017

999948929_
9999336735

Wijziging betreft een verruiming
van de geluidruimte

12 oktober 2017

999956049_
9999353084

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

27 februari 2018

999971898_
9999409119

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a Wabo)
Veranderingsvergunning

25 mei 2018

999978769_
9999451799

Het maken van een nieuwe
aansluiting (schakelaar en
transformatorstation) voor het
reeds aanwezige (en reeds
vergunde) Warmte Overdracht
Station (WOS).
Het op- en overslaan van klein
verpakkingen van acht
additieven in een nieuwe
brandveilige opslagvoorziening,
ten behoeve van de Viton®
polymeer fabriek
Het plaatsen van een hekwerk
inclusief groenvoorziening

28 mei 2018

999973218_

Betreft het tijdelijk uitvoeren van
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(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

9999406311
22 juni 2018

999973477_
9999446931

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)

22 juni 2018

999980771_
9999442459

Ambtshalve wijziging (ex
art. 2.31, lid 1, b en art.
2.31, lid 2, b Wabo)

22 oktober 2018

999984313_999
9498456

proefnemingen in de Teflon™
FEP fabriek
Het ompakken van de nieuwe
stof Opteon™ 1100 vanuit ISO
containers naar ton tanken,
drums en cilinders met behulp
van de reeds bestaande en
vergunde installatie in de
afdeling Loading & Blending
Het vervangen van twee
opslagtanks voor waterig
zoutzuur door twee nieuwe
opslagtanks (West en Oost Aq.
HCL tanks)
Het beperken van de maximale
jaarvracht voor de indirecte
lozing van FRD

De hierboven genoemde vergunning waar een * bij staat, is volgens de Invoeringswet Wabo
gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.
Bevoegd gezag
De hoofdactiviteiten van de inrichting vallen volgens bijlage I, onderdeel C van het Bor onder:
categorie 1.3 onder a: meer dan 15 MW geïnstalleerd motorisch vermogen;
categorie 1.3 onder b: meer dan 50 MW geïnstalleerd thermisch vermogen;
categorie 4.3 onder a. sub 13: productie van meer dan 5 kiloton synthetische organische
polymeren per jaar of meer;
categorie 4.3 onder c: productie van meer dan 1 kiloton gehalogeneerde organische
verbindingen per jaar of meer;
categorie 28.1 onder b: bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen;
categorie 28.4. onder c onder 2: verwerken van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke
afvalstoffen.
Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit
risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.
Daarom zijn wij op grond van artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Bor het
bevoegd gezag in het kader van de Wabo.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de
Wabo, de uitgebreide voorbereidingsprocedure.
Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen met zes weken
zoals bedoeld in artikel 3.12, achtste lid, van de Wabo.
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Adviezen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur.
Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in
§ 6.1 van het Bor, hebben wij de volgende instanties/bestuursorganen de gelegenheid geboden om
te adviseren op dit besluit:
Burgemeester en wethouders van Dordrecht;
Waterschap Hollandse Delta;
Rijkwaterstaat;
Inspectie Leefomgeving en Transport.
Daarnaast hebben wij de volgende bestuursorganen de gelegenheid geboden om te adviseren op
dit besluit:
Burgemeester en wethouders van Papendrecht;
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht.
Verder hebben wij de volgende drinkwaterbedrijven de gelegenheid geboden om te adviseren op dit
besluit:
Oasen Drinkwater;
Evides Waterbedrijf.
Naar aanleiding hiervan hebben wij op 6 november 2019 advies ontvangen van Rijkswaterstaat, op
10 oktober 2019 van de gemeente Sliedrecht, op 14 oktober 2019 van de gemeente Papendrecht en
op 14 oktober 2019 van de gemeente Dordrecht en op 25 maart 2019 en 23 oktober 2019 van
Waterschap Hollandse Delta. Hieronder vatten wij de uitgebrachte adviezen samen, en geven onder
elk advies onze reactie.
Rijkswaterstaat (RWS)
RWS kan zich vinden in de door Chemours aangevraagde lozing. De lozing voldoet aan de
immissietoets voor alle vastgestelde normen. Omdat er geen definitieve normen zijn voor alle PFASverbindingen kan RWS zich vinden in ons voorstel om voor de stof PFBA een
onderzoeksverplichting uit voorzorg te eisen. Dit is opgenomen in het advies met kenmerk RWS2019/40125.
Waterschap Hollandse Delta (hierna: Wshd)
Wshd geeft aan dat de lozing van FRD en andere gefluorideerde verbindingen is beoordeeld en dat
er geen belemmering van een doelmatige werking van de RWZI optreedt als gevolg van de te lozen
stoffen. Wshd geeft daarom een positief advies op de gevraagde aanpassing van de bestaande
afvalwaterzuivering.
Adviezen gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht
De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht staan positief tegenvoer de aangevraagde
verandering. Deze drie gemeenten hebben een gezamenlijk advies ingediend, dat is opgesteld door
Mobilisation for the Environment (MOB) te Nijmegen.
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De gemeenten Papendrecht en Sliedrecht benadrukken dat de stapsgewijze reductie van FRD naar
20 kg in 2021 zo spoedig mogelijk moet worden gerealiseerd. Dit is opgenomen in het advies met
kenmerk 2256549 afkomstig van Burgemeester en wethouders van Papendrecht.
Het advies van de gemeenten vatten wij als volgt samen:
1.

Chemours noemt niet dat de lozing van FRD in de beschikking van 22 oktober 2018 is
aangescherpt tot 140 kg/jaar. Dit is echter een formeel punt en minder relevant voor de
beoordeling.
Reactie
Wij zijn ook van mening dat dit een formeel punt is. In ons besluit wordt de beschikking van 22
oktober 2018 in ieder geval wel aangehaald.

2.

Chemours vraagt een grote emissiereductie aan (van 20 kg/jaar nar 2 kg/jaar FRD, naar 0,04
kg/jaar PFOA en naar 0,5 kg/jaar 6:2 FTS). De monitoring is adequaat. Het is evident dat de
aangevraagde installatie zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. Wel is in de aanvraag
onder “voorziene ontwikkelingen” opgenomen dat vanaf 1-1-2023 een permanente installatie
zal worden opgeleverd, die overdekt zal zijn en waarbij de vijvers alleen worden gebruikt voor
noodsituaties. In de aanvraag staat niet vermeld wanneer de tijdelijke installatie zal zijn
gerealiseerd en de bovengenoemde emissiereductie kan worden bereikt.
Reactie
Wij delen deze opvatting en hebben uw opmerking verwerkt. Wij hebben de datum van 1
januari 2023 verbonden aan de beschikking middels voorschrift 0 van hoofdstuk 2 lucht.

3.

In de immissietoets is niet duidelijk aangegeven dat is uitgegaan dat geen PFAS wordt
verwijderd in de RWZI.
Reactie
Wij delen deze opvatting.

Volledigheid en ontvankelijkheid
Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de
(gefaseerde) aanvraag (uiteindelijk) betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar
samenhangen. Mede gelet op de in fase 2 aan te vragen onderdeel ‘bouwen’ is ons niet gebleken
dat er onlosmakelijke onderdelen in de aanvraag ontbreken.
De aanvraag heeft betrekking op de activiteit milieu, en is de eerste fase van een gefaseerde
aanvraag om een omgevingsvergunning.
De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht
(Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak.
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Bij de beoordeling van de aanvraag is tevens gebleken dat de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’
onderdeel uitmaakt van het project en dat zij onlosmakelijk is verbonden met de bovengenoemde
activiteit. Deze activiteit is als tweede fase aangevraagd.
Wij hebben de aanvrager per brief van 13 december 2018 in de gelegenheid gesteld om
aanvullende gegevens te leveren voor de aspecten geluid, bodem, water en afvalstoffen.
Op 21 december 2018 hebben wij van de aanvrager bericht ontvangen dat vanwege de lastige
geluidsproblematiek de gevraagde geluidsinformatie niet eerder kan worden verstrekt dan 1 februari
2019. In onze brief van 9 januari 2019 hebben wij de aanvultermijn verlengd tot 2 februari 2019.
Vervolgens is door ons op 4 februari 2019 een overleg met de aanvrager gepland over de aan de
vergunning te verbinden lozingseisen. Vanwege dit overleg is de termijn voor het leveren van
aanvullende gegevens opnieuw verlengd met 3 weken vanaf de datum van het overleg van 4
februari 2019
Op 22 februari 2019 hebben wij vervolgens de aanvullende gegevens ontvangen.
De aanvullende gegevens zijn door ons beoordeeld. Uit deze beoordeling is gebleken dat de
verstrekte gegevens voor de aspecten water en bodem nog onvoldoende zijn.
Op 22 maart 2019 hebben wij de aanvrager opnieuw per brief in de gelegenheid gesteld om
aanvullende gegevens te leveren voor de aspecten water en bodem.
Op 2 april 2019 en 19 april 2019 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Op 30 juli 2019
hebben wij aanvrager opnieuw per brief in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te
leveren. Op 11 september 2019 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen.
De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is
aangevuld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de
fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling
genomen.
Milieueffectrapportage
Het Besluit milieueffectrapportage is niet van toepassing, omdat de aangevraagde verandering met
betrekking tot het plaatsen en in gebruik nemen van een extra emissie reducerende techniek niet
behoort tot een categorie die is omschreven in onderdeel C of D, van de bijlage, bij het Besluit
milieueffectrapportage.
Activiteitenbesluit milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats
kunnen vinden, algemene regels opgenomen.
Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van
toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden
opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor
zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.
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De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en
activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.
In de aanvraag zijn geen activiteiten opgenomen, zoals genoemd in hoofdstuk 3 van het
Activiteitenbesluit en daarin uitputtend geregeld zijn.
Voor het overige is per hoofdstuk, dan wel per afdeling, aangegeven of deze op een type C
inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en
2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van
toepassing kunnen zijn.
Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen naast de vergunning uitsluitend
aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgenomen ten aanzien van deze activiteiten voor
zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.
Er worden in dit geval aanvullend maatwerkvoorschriften vastgesteld met betrekking tot het aspect
bodembescherming. Dit wordt uitgewerkt bij overwegingen en toetsingen milieu.
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU
Aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo door:
3
1. het plaatsen en in gebruik nemen van een vaste stof verwijderingsinstallatie in combinatie met
actief koolbedden ten behoeve van de verwijdering van FRD902 en FRD903 uit het afvalwater;
2. het uitbreiden van de samenstelling van de te lozen afvalwaterstroom met 11 verschillende
poly- en perfluoralkyl verbindingen (PFAS), waaronder de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA)
en fluortelomeer sulfonaat (6:2 FTS).
In de PTFE-, FEP- en Elastomeren fabrieken van Chemours ontstaan afvalwaterstromen die
gefluoreerde koolwaterstoffen (verschillende PFAS-verbindingen waaronder FRD) bevatten. De
stromen met een hoge concentratie FRD worden eerst geleid naar een FRD-terugwininstallatie en
vervolgens naar een bezink en flotatie-unit (BFU). De stromen met een lage concentratie FRD
komen eveneens in de BFU deels via actief koolbedden. Van hieruit vindt via bezinkvijvers lozing
plaats, via het gemeentelijk riool, op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dordrecht van het Waterschap
Hollandse Delta.
Ten behoeve van een effectievere verwijdering van FRD uit deze afvalwaterstromen heeft
Chemours proefnemingen uitgevoerd met actief koolbedden. De resultaten zijn positief, maar het
systeem behoeft nog optimalisatie. Om voortijdige verstopping van de koolbedden te voorkomen zal
daarom nog een vaste stof verwijderingsinstallatie bestaande uit zandfilters, DAF units en een
decanteerinstallatie voor de koolfilters worden geplaatst.
Uit de resultaten van de proefneming blijkt dat het afvalwater behalve FRD ook sporen van andere
PFAS-verbindingen, waaronder PFOA, bevat. Ondanks de toegepaste zuiveringstechnieken zal een
restlozing van PFAS plaatsvinden. Met deze veranderingsvergunning vraagt Chemours tevens de
restlozing van deze PFAS-verbindingen aan.
Toetsingskader milieu
De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:
de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo betrokken;
met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c, van de Wabo in acht genomen.
In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die
onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen)
zijn.
3

-

De vaste stof verwijderingsinstallatie bestaat uit de volgende hoofdverbindingen:
2 zakkenfilters;
2 zandfilters;
2 Dissolved Air Flotation (DAF ) units;
Een decanteerinstallatie;
Buffers en vaste stofopvang.
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Beste beschikbare technieken BBT
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij
voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat in de
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken
(BBT) worden toegepast.
Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies
en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.
BBT-conclusies betreffen een document met de conclusies over beste beschikbare technieken,
vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van de Richtlijn industriële emissies
(definitie in artikel 1.1, eerste lid, van het Bor):
met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die
worden vastgesteld op basis artikel 75, tweede lid, van de Richtlijn industriële emissies (RIE).
Dit zijn BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE;
met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, zevende lid, worden de bestaande BREF's
bedoeld. Het hoofdstuk uit een BREF waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk)
zijn opgenomen geldt als BBT-conclusies (totdat nieuwe BBT-conclusies overeenkomstig artikel
75, tweede lid zijn vastgesteld).
BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat
gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling
omgevingsrecht.
Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is
aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als
de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten
van de activiteit of het proces behandelen, moet het bevoegd gezag de BBT zelf vaststellen. Hierbij
houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:
de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven
in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van
de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk
zijn beproefd;
de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water- en de energie-efficiëntie;
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de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico’s voor het milieu te
voorkomen of tot een minimum te beperken;
de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat
ten minste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.
Concrete bepaling BBT
Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd uit bijlage 1 van Richtlijn
nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële
emissies. Het gaat om de volgende activiteiten:

categorie 4.1.f): de fabricage van halogeenhoudende koolwaterstoffen;

categorie 4.1.h): de fabricage van kunststof materialen (onder meer polymeren).
Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij
vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag de actualiteit van de BBT-conclusies moet
nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies
hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de
drafts van herziene BREF’s.
Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde
BBT-conclusies:
BBT conclusies
Gangbare systemen voor gemeenschappelijke
behandeling en beheer van afvalwater en
afvalgas in de chemiesector
Productie van grote hoeveelheden organischchemische producten

Revisiedatum
Mei 2016

November 2017

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten
over BBT, als aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):
Algemene Beoordelingsmethodiek 2016;
Handboek Immissietoets 2016.
Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met het volgende:
het advies van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 15 mei 2018 (kenmerk
IENW/BSK-2018/100600 betreffende een advieswaarde GenX in oppervlaktewater;
Bijlage nota VTH 2018-2021 Omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen en
voortgangsrapportage project Zeer Zorgwekkende Stoffen, met kenmerk PZH-2019-700745752
DOS-2017-0003296 d.d. 15-10-2019;
Handreiking beoordeling van lozingen gericht op bescherming van drinkwaterkwaliteit (hierna:
Drinkwatertoets), juni 2018.
het rapport ‘Evaluatie van praktijkonderzoek naar het verwijderen van FRD uit afvalwater,
Chemours Nederland B.V.’ van 29 september 2018, referentie RPT-02-WT FRD.
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RIVM advies met projectnummer RIVM M/270103/19/AS van 23-08-2019.

Met betrekking tot de bepaling van BBT zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4, derde
lid, van het Bor. Hierbij hebben wij met name het aspect de aard, de effecten en de omvang van de
betrokken emissies in ogenschouw genomen.
Toetsingskader maatwerkvoorschriften
Bij het stellen van maatwerkvoorschriften moeten wij in ieder geval betrekken (artikel 8.42, tweede
lid, juncto artikel 8.40, tweede lid, van de Wet milieubeheer):
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan
veroorzaken;
de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, mede in hun onderlinge
samenhang bezien;
de met betrekking tot de inrichting en de omgeving daarvan redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu,
die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor
zover zij niet kunnen worden voorkomen;
de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende
milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bijlage 2 van de
Wet milieubeheer;
de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van meetregelen;
de toepassing van voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken.
Toetsingskader
Lozen van afvalwater
Bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater
Op het stellen van voorschriften ten aanzien van een indirecte lozing is, naast de artikelen uit § 5.2
van het Bor, de “Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer” van toepassing.
Hieruit volgt dat in de omgevingsvergunning voorschriften opgenomen kunnen c.q. moeten worden
die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij
een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten
voorschriften opgenomen worden die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de
kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt
belemmerd.
Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard
moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel
mogelijk worden beperkt.
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De beoordeling van de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater van indirecte
lozingen in het kader van vergunningverlening bestaat uit drie stappen:
in kaart brengen van stofeigenschappen en bepaling van de waterbezwaarlijkheid volgens de
Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM 2016);
bepaling van de meest geschikte BBT-maatregelen om emissies naar water te beperken;
beoordeling van de consequenties van de lozing voor de waterkwaliteit door middel van een
immissietoets overeenkomstig het Handboek Immissietoets 2016.
Met betrekking tot met name opkomende stoffen, waarvoor (nog) geen wettelijke
waterkwaliteitsnorm is vastgesteld, geeft de Handreiking beoordeling van lozingen gericht op
bescherming drinkwaterkwaliteit (hierna Drinkwatertoets) handvatten hoe om te gaan met de
risico’s voor duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening binnen de kaders van
de ABM en het handboek Immissietoets.
Hieronder gaan wij nader in op deze toetsingskaders.
Algemene Beoordelingsmethodiek 2016 (ABM)
Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in
de mate waarin de geloosde grond- en hulpstoffen, tussen- en eindproducten een potentieel gevaar
vormen voor het aquatisch milieu. Op 16 maart 2016 is hiervoor door het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu de Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en mengsels 2016 (ABM)
vastgesteld. Zij sluit aan bij de Europese regelgeving inzake het indelen, verpakken en kenmerken
van stoffen en mengsels. De ABM maakt onderdeel uit van het algemene waterkwaliteitsbeleid en is
een methodiek waarmee de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels ingedeeld kan worden in
klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en
mutageniteit.
Z (Zeer Zorgwekkende Stoffen);
A (niet snel afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen);
B (snel afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen);
C (stoffen die van nature voorkomen in het lokale oppervlaktewater).
De indeling in waterbezwaarlijkheidsklassen geeft globaal richting aan de saneringsinspanning die
mag worden verlangd bij lozing van de betreffende stoffen of mengsels.
De saneringsinspanning geeft het niveau aan van de inspanning die moet worden geleverd om de
lozing van een stof te verminderen. Daarbij geldt dat hoe waterbezwaarlijker een stof/mengsel is,
hoe groter de saneringsinspanning is die verlangd mag worden. Bij het bepalen van de
saneringsinspanning die met elk van deze vier categorieën gepaard gaat, wordt gekeken naar de
mogelijkheden van bronaanpak (substitutie en procesaanpassing) en minimalisatie (zuivering van de
afvalwaterstroom). Voorop staat dat daarbij ten minste de beste beschikbare technieken (BBT)
moeten worden toegepast.
Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS)
In 2015 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook het beleid ten aanzien van Zeer
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor water vastgelegd. Deze aanpak is ook meegenomen in de
actualisatie van de ABM in 2016.
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Zeer zorgwekkende stoffen zijn een verzameling van de meest gevaarlijke stoffen voor mens en
milieu. Deze stoffen hebben veelal een combinatie van de volgende eigenschappen, ze zijn giftig bij
lage concentraties, hopen op in het milieu, zijn niet of zeer moeilijk afbreekbaar, kankerverwekkend,
veroorzaken erfelijke schade of zijn schadelijk voor de voortplanting. Vanwege deze ernstige
gevaareigenschappen vragen de Zeer zorgwekkende stoffen om een (preventieve) aanpak gericht
op het voorkomen dat deze stoffen in de leefomgeving terecht komen.
Het RIVM heeft criteria vastgesteld als hulpmiddel om vast te stellen of een stof een ZZS is.
Halfjaarlijks publiceert het RIVM een actuele lijst van stoffen die volgens hen aan deze criteria
voldoen.
Indien een stof in bijlage X van de Kaderrichtlijn water is aangewezen als prioritair gevaarlijke stof,
beschouwt het RIVM deze stof altijd als een ZZS.
Voor stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning ‘Z’, geldt
in beginsel dat de verontreiniging door deze stoffen moet worden gestreefd naar een nullozing. De
beleidsdoelstelling voor deze stoffen is immers in de eerste plaats om deze stoffen uit de
leefomgeving te weren. Middels een cyclische aanpak bestaande uit bronaanpak, minimalisatie en
continu verbeteren wordt beoogd deze doelstelling te realiseren.
Concreet betekent dit dat bij stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een
saneringsinspanning Z, een voorschrift aan de vergunning wordt verbonden, waarin de
vergunninghouder opgedragen wordt elke vijf jaar informatie aan het bevoegd gezag te verschaffen
over:
a. de mate waarin ZZS op het oppervlaktewater geloosd worden, en;
b. de mogelijkheden om emissies van deze stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk
is, te beperken.
Hierbij dient de ontwikkeling van deze technieken op wereldwijde schaal beschouwd te worden.
Bovendien geldt dat sprake is van een continu proces. De rapportage is géén momentopname van
de stand van zaken vlak voor het verstrijken van de deadline opgenomen in de vergunning, maar
moet inzicht verschaffen in alle ondernomen acties (inclusief resultaten) binnen de periode van 5
jaar.
Potentiële ZZS
De aangevraagde stoffen dienen, gezien ons recent vastgesteld beleid (zie Bijlage nota VTH 20182021 Omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen en voortgangsrapportage project Zeer
Zorgwekkende Stoffen, met kenmerk PZH-2019-700745752 DOS-2017-0003296 d.d. 15-10-2019),
als ZZS beschouwd te worden.
Prioritaire stoffen
Daarnaast geldt dat de Europese Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Prioritaire Stoffen een lijst
kennen die prioriteit hebben gekregen voor maatregelen op Europees niveau (hierna: Prioritaire
Stoffen), een groep stoffen waarvan, op grond van de Richtlijn 2013/39EU van het Europees
Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het
waterbeleid, maximale beperking van lozingen verlangd mag worden.
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De lozingen van deze stoffen worden getoetst aan Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnormen (JGMKN) en Maximale Aanvaardbare Concentratie Milieukwaliteitseisen (MAC-MKE).
BBT conclusies ‘Gangbare systemen voor gemeenschappelijke behandeling en beheer van
afvalwater en afgas in de chemische sector’
In de BREF ‘Gangbare systemen voor gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwater
en afgas in de chemische sector’ zijn algemene BBT conclusies opgenomen om de productie van
afvalwater te verminderen, waterstromen te scheiden, en technieken toe te passen om afvalwater te
behandelen en te monitoren. De BBT conclusies gaan niet specifiek in op de stoffen FRD, PFOA,
6:2 FTS en andere PFAS-verbindingen.
Handboek Immissietoets 2016
Na het toepassen van bronaanpak en minimalisatieaanpak blijft een minimale afvalwaterstroom over
met een minimale milieubelasting. Deze uiteindelijk te lozen restwaterafvalstroom wordt beoordeeld
of vanuit waterkwaliteitsoogpunt een nog verdergaande bronaanpak en/of zuivering nodig is. Dit
wordt bepaald op basis van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater waarop geloosd
wordt en de relevante normen die daarin gelden. Uit deze laatste toetsingsstap kan volgen dat het
nodig is technieken toe te passen die meer bescherming bieden dan de BBT.
De ruimte tussen de actuele waterkwaliteit en de waterkwaliteitsnorm die gehaald moet worden is de
immissieruimte. Het handboek toetst aan deze immissieruimte; dit is de immissietoets.
Toepassing van de immissietoets geeft onder meer invulling aan de doelstellingen van de Europese
Kaderrichtlijn Water. Het gaat hierbij vooral om het beschermen en verbeteren van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen. De immissietoets past het bevoegd gezag toe bij:
directe puntlozingen op oppervlaktewater;
indirecte puntlozingen op oppervlaktewater;
het storten van baggerspecie in (half)open winputten;
ingrepen in de waterbodem die als een lozing te kwalificeren zijn.
De effecten van deze handelingen (met uitzondering van temperatuur-effecten) beoordeelt men
benedenstrooms van het oppervlaktewaterlichaam. Het bevoegd gezag kijkt of deze (punt)lozing in
lijn is met de maximaal toelaatbare belasting op het oppervlaktewaterlichaam (de immissieruimte).
Dit wordt bepaald op basis van:
de geloosde stoffen;
de hoeveelheden geloosde stoffen; en
de huidige kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en de normen die daarin gelden.
Indien de lozing niet in lijn is met de maximaal toelaatbare belasting op het oppervlaktewaterlichaam
(de immissieruimte), moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Hierbij moet een
kostenafweging gemaakt worden.
De waterkwaliteit van het ontvangende oppervlakte water wordt uitgedrukt in een milieukwaliteitseis
(MKE), ook wel milieukwaliteitsnorm (MKN) genoemd. Indien geen MKE bekend is kan het bevoegd
gezag bij het RIVM een aanvraag doen voor het afleiden van een indicatieve MKE of een aanvraag
doen voor het afleiden en vaststellen van een gedegen MKE. Indien dit niet mogelijk is kan het
bevoegd gezag op basis van beschikbare gegevens een veilig geachte concentratie in water
afleiden.
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Handreiking beoordeling van lozingen gericht op bescherming drinkwaterkwaliteit (hierna:
Drinkwatertoets)
In de kamerbrief over de Structurele aanpak van opkomende stoffen uit puntbronnen in relatie tot
bescherming drinkwaterbronnen van 5 juli 2017 (Twee Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 27625, nr.
404) is opgenomen welke acties zijn ondernomen om opkomende, nog niet wettelijk genormeerde,
stoffen aan te pakken in relatie tot bescherming drinkwaterbronnen. Naar aanleiding van het
Algemeen overleg van juni 2017 is de motie Laçin aangenomen waarin wordt verzocht om met een
handreiking voor het bevoegd gezag te komen hoe binnen de ABM en Handboek Immissietoets
rekening moet worden gehouden met de risico’s voor duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening. Deze handreiking geeft een nadere invulling aan de toetsing gericht op
lozingen en eventuele gevolgen voor benedenstroomse drinkwaterinnamepunten, met het accent op
opkomende stoffen waarvoor nog geen norm beschikbaar is. Indien er geen drinkwaternormen
beschikbaar zijn moet, indien het gaat om stoffen waarvan aannemelijk is dat ze negatieve effecten
hebben op de chemische en/of ecologische waterkwaliteit, of op de maatschappelijke functies van
4
de betrokken watersystemen, de drinkwatertoetsen worden uitgevoerd. De handreiking (hierna:
Drinkwatertoets) zal naar verwachting op relatief korte termijn geïntegreerd worden in het bestaande
Handboek Immissietoets.
Beoordeling
Bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater
Algemene voorschriften ter bescherming van het openbaar riool, zoals bedoeld in de
“Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer” zijn reeds in de vigerende revisievergunning
van 3 oktober 2013 met kenmerk 2013023603 opgenomen.
De aangevraagde verandering vindt plaats in een bedrijfsafvalwaterstroom die via het gemeentelijk
riool, op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dordrecht van het Waterschap Hollandse Delta wordt
geloosd. Een dergelijke lozing wordt een indirecte lozing genoemd, waarvoor de “Instructieregeling
lozingsvoorschriften milieubeheer” van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten
voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een
zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk
behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden die bepalen dat het
afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast
zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Om dit te kunnen beoordelen hebben wij
Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat om advies gevraagd. In het advies van Waterschap
Hollandse Delta met kenmerk PB19002463 wordt aangegeven dat de RWZI Dordrecht niet wordt
belemmerd vanwege de aangevraagde lozing. Ook worden er geen aanvullende voorschriften
geadviseerd. Wij concluderen dat de bestaande voorschriften in de revisievergunning van 3 oktober
2013 volstaan.
BBT en Lozingsnormen
In BBT conclusies 10, 11 en 12 van de CWW-BREF worden eisen gesteld aan de
afvalwaterbehandeling. Door de afvalwaterzuivering uit te breiden met een vaste stof

4
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verwijderingsinstallatie en actief koolbedden wordt voldoende invulling gegeven aan de algemene
eisen aan technieken uit BBT conclusies 10 en 11. BBT conclusie 12 gaat in meer detail in op een
geschikte combinatie van technieken en geeft ook met BBT geassocieerde lozingseisen. De door
Chemours aangevraagde vaste stof verwijderingsinstallatie is beschreven in BBT conclusie 12.
Bedden van actief kool worden niet genoemd in BBT conclusie 12. In ons besluit van 22 oktober
2018 (kenmerk 999984313_9999498456) hebben wij reeds aangegeven dat actief koolbedden een
goede techniek is om de emissie van FRD te reduceren. Verdere proefnemingen (zie hieronder)
bevestigen dit en maken het mogelijk lozingsnormen te kwalificeren.
In BBT conclusie 12 worden geen lozingseisen genoemd voor PFAS-verbindingen. Chemours heeft
een uitgebreid meetprogramma uitgevoerd om de lozing van PFAS-verbindingen (inclusief FRD en
6:2 FTS) te bepalen. Hierbij is gebruik gemaakt van een proefopstelling met koolfilters. In de
aanvraag is beschreven hoe Chemours op basis van dit meetprogramma gekomen is tot de
jaarvrachten en concentraties die worden aangevraagd.
Voor de stoffen FRD, 6:2 FTS en PFOA was de gemeten concentratie steeds boven de
detectiegrens. De jaarvracht is daarom bepaald door de gemiddelde concentratie van de
meetresultaten per stof/verbinding te nemen en deze te verhogen met drie maal de
standaarddeviatie. Deze waarde heeft Chemours vermenigvuldigd met het gemiddelde vergunde
debiet op MP82. Hieruit ontstaat de jaarvracht. Chemours geeft aan dat op deze wijze voldoende
rekening kan worden gehouden met productiewijzigingen.
Voor de aangevraagde PFAS-verbindingen werden tijdens de metingen regelmatig geen waarden
gemeten (concentratie onder de detectiegrens). De jaarvracht van deze stoffen is daarom bepaald
door per stof de gemiddelde concentratie van de meetresultaten en deze te vermenigvuldigen met
het vergunde gemiddelde debiet op MP 75. Er is geen standaarddeviatie toegepast.
Wij kunnen ons vinden in deze benadering. Wij overwegen hierbij dat voldaan is aan BBT en het
Handboek Immissietoets 2016. Dit laatste wordt hieronder uitgewerkt.
Meten en registreren
In BBT conclusie 3 van de CWW BREF is opgenomen dat op cruciale locaties de belangrijkste
procesparameters voor relevante lozingen gemonitord moeten worden. Uit de aanvraag blijkt dat
Chemours dit uitvoert. Hieronder werken wij uit op welke wijze wij dit in voorschriften opnemen.
In BBT conclusie 5 van de CWW BREF staan EN-normen en meetfrequenties vermeld voor het
monitoren van de meest gangbare lozingen. PFAS verbindingen staan hier niet bij. Wel geeft BBT
conclusie 5 aan dat bij normstelling (inter)nationale normen moeten worden opgenomen om te
garanderen dat er gegevens van equivalente wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd.
De monstername ter controle van de naleving van de emissie-eisen moet plaats vinden volgens
NEN-6600-1 en de conservering moet worden uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Wij sluiten
hierbij aan bij de vigerende Waterwetvergunning van 7 augustus 2013 met kenmerk RWS2013/41183 van Du Pont de Nemours (Nederland) B.V., thans Chemours en artikel 2.3, tweede lid,
van het Activiteitenbesluit.
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In de aanvraag geeft Chemours aan dat zij bij MP82 en MP75 een automatisch
monsternamesysteem heeft dat voldoet aan NEN-6600-1. Hiermee wordt een debietpropotioneel
etmaalmonster verkregen. In tegenstelling tot het bepaalde in ons besluit van 22 oktober 2018
(kenmerk 999984313_9999498456) mag het monster, vanwege het toepassen van de LCMS
analyse, wel gefiltreerd worden. Met deze techniek worden namelijk lagere detectiegrenzen
haalbaar.
In ons besluit van 22 oktober 2018 (kenmerk 999984313_9999498456) hebben wij voor de
monitoring van FRD een monitoringsfrequentie van één maal per week voorgeschreven. Chemours
stelt in de aanvraag deze frequentie voor alle aangevraagde PFAS-verbindingen voor. Wij achten dit
een adequate frequentie en zien aanleiding om dit te borgen middels vergunningvoorschriften.
Chemours geeft aan dat het etmaalmonster geanalyseerd wordt middels LCMS analyse. De
detectiegrens voor PFAS is 0,5 ng/L. De detectiegrens is de laagste waarde van een verbinding in
een monster waarbij de aanwezigheid nog kan worden vastgesteld. Niet in alle gevallen kan de
detectiegrens van 0,5 ng/l bereikt worden. Daarom worden de monsters geconcentreerd. Hierbij
treden problemen op die inherent zijn aan de methode om het monster te concentreren. Ook kunnen
storingen optreden door andere verbindingen bij analyse op de massaspectrometer. Meetresultaten
zijn pas relevant als zij hoger zijn dan de rapportagegrens. De rapportagegrens is de laagste waarde
in een monster die nog kwantitatief nauwkeurig kan worden vastgesteld.
Door de lage concentraties van PFAS-verbindingen in de afvalwaterstromen in samenhang met de
hierboven genoemde meettechnische problemen komen soms grote aantallen waarnemingen onder
de rapportagegrens voor. Om toch een realistisch beeld te verkrijgen van de gemiddelde
concentratie over een meetperiode stelt Chemours voor om de zogenaamde Volkert-Bakker
methode toe te passen. Bij deze methode wordt de waarde van de waargenomen concentraties
onder de rapportagegrens vastgesteld door de rapportagegrens te vermenigvuldigen met een factor.
Deze factor is het verschil van het totaal aantal waarnemingen en het aantal waarnemingen onder
de detectiegrens gedeeld door het totaal aantal waarnemingen. Dit betekent dat de waarde van de
waargenomen concentraties onder de rapportagegrens kleiner is naar mate er meer waarnemingen
onder de rapportagegrens liggen.
In de situatie van Chemours is het moeilijk om de Volkert-Bakker methode direct toe te passen. Dit
komt doordat door de gebruikte methode van monstervoorbereiding en analyse gebruik wordt
gemaakt van verschillende rapportagegrenzen. Chemours stelt daarom voor om in plaats van een
vaste rapportagegrens gebruik te maken van het rekenkundig gemiddelde van de gebruikte
rapportagegrenzen. Dit is de zogenaamde Baltussen methode.
Chemours stelt voor de Baltussen methode te gebruiken voor het bepalen van de jaarvrachten. Voor
het bepalen van de daggemiddelde concentratie stelt Chemours voor om op dagen waarop de
concentratie lager is dan de rapportagegrens is, de daggemiddelde concentratie gelijk te stellen aan
de rapportagegrens.
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De Volkert-Bakker methode is een in Nederland regelmatig toegepaste methode, onder andere bij
het rapporteren van lozingen uit RWZI’s. Ook de Baltussen methode wordt hiervoor toegepast
(Stowa, 2013-w01). Wij zijn van mening dat op deze wijze een wetenschappelijk verantwoorde
kwaliteit van gegevens wordt aangeleverd, zoals bedoeld in BBT conclusie 5 van de CWW BREF.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de waarnemingen en rapportagegrenzen goed geregistreerd
worden. Ook moeten de rapportagegrenzen verklaard kunnen worden. Wij nemen dit op in de
voorschriften 1.2.4 tot en met 1.2.6.
Gelet op de rechtstreeks werkende verplichtingen krachtens artikel 17.5e van de Wm zien we geen
aanleiding om een vergunningvoorschrift op te nemen met betrekking tot het moeten melden van
een eventuele overschrijding van de in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 bepaalde maximale concentraties
en jaarvrachten. Volledigheidshalve merken wij op dat op grond van de Wm (zie artikel 17.5e in
relatie tot titel 17.1) de vergunninghouder bij een dergelijke overschrijding tevens dient aan te geven
welke acties zijn c.q. worden overwogen om te voorkomen dat overschrijdingen zich zullen blijven
voordoen.
PFAS-verbindingen, algemeen
Poly- en perfluor-alkylverbindingen (PFAS) kunnen worden gedefinieerd als stoffen die de eenheid
CnF2n+1- bevatten, en hebben als overeenkomst dat ze een compleet (per-) of gedeeltelijk (poly-)
gefluoreerde koolstofketen bevatten, met een variërende lengte, normaal gesproken 2 tot 16
koolstofatomen. De PFAS familie omvat 42 subfamilies en enkele duizenden stoffen. De aanvraag
en dit besluit beperken zich tot de in de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 opgenomen PFASverbindingen.
ABM, Zeer zorgwekkende stoffen
De stoffen PFOA, FRD, PFOS, PFNA, PFDA en PFunDA zijn door het RIVM geclassificeerd als
ZZS.
De stoffen PFBS en PFHpA staan op de Lijst Potentiële ZZS en beschouwen wij dus
overeenkomstig ons vastgesteld beleid als ZZS.
De stoffen PFPA, PFBA en 6:2 FTS zijn niet door het RIVM geclassificeerd. Deze stoffen
beschouwen wij ook als ZZS, omdat zij afbreken tot stoffen die als ZZS of pZZS zijn geclassificeerd
of anderszins waterbezwaarlijk zijn. Vanwege de bezwaarlijke effecten op het milieu en de ambitie
om deze emissies te minimaliseren behandelt Chemours alle aangevraagde stoffen als stoffen
waarvoor de waterbezwaarlijkheidscategorie Z(1) is toegekend.
PFOS is tevens een prioritaire gevaarlijke stof zoals bedoeld in de KRW.
Dit betekent dat wij alle aangevraagde stoffen beschouwen als ZZS. Deze stoffen worden dan
conform de ABM 2016 ingedeeld in waterbezwaarlijkheidscategorie Z1 en Z2. De stoffen die
voldoen aan de criteria voor snel afbreekbaar (readily biodegradable) volgens de ABM 2016 vallen
in waterbezwaarlijkheidscategorie Z2, de overige (slecht afbreekbare) stoffen vallen in categorie Z1
Kenmerkend voor de aangevraagde stoffen is de slechte biologische afbreekbaarheid. Wij
categoriseren de aangevraagde stoffen in waterbezwaarlijkheidscategorie Z1. Dit betekent dat van
deze stoffen de bijbehorende saneringsinspanning Z mag worden verlangd.
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Handboek Immissietoets 2016, Milieukwaliteitsnormen en advies RIVM
Om een immissietoets te kunnen uitvoeren conform het Handboek Immissietoets 2016 is het
noodzakelijk dat de (jaargemiddelde, JG) milieukwaliteitseisen (MKE), ook wel
milieukwaliteitsnormen (MKN) van de aangevraagde stoffen bekend zijn. Dit is niet altijd het geval.
Voor PFOA heeft het RIVM een JG-MKN van 48 ng/l en MAC-MKE van 2800 ug/Nm3 vastgesteld.
Voor PFOS heeft het RIVM een JG-MKN van 0,65 ng/L en een MKE van 36000 ng/L vastgesteld.
Bij brief van 15 mei 2018 adviseert het ministerie van I&W, op advies van het RIVM, de bevoegde
gezagen om voor FRD uit te gaan van een voorlopige kwaliteitsnorm (JG-MKN) van 118 ng/L bij het
uitoefenen van hun bevoegdheden.
Voor de overige aangevraagde PFAS-verbindingen zijn op dit moment nog geen normen
vastgesteld. In lijn met paragraaf 4.3 van het Handboek Immissietoets 2016 hebben wij daarom het
RIVM verzocht om indicatieve normen af te leiden voor PFAS-verbindingen. Vanwege beperkte
beschikbare tijd heeft het RIVM een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd voor een aantal PFAS
stoffen. Wij hebben het RIVM gevraagd om te bepalen of de reeds bekende normen voor PFOS en
PFOA de risico’s van de betreffende PFAS voldoende afdekken. Het RIVM heeft informatie over de
relatieve toxiciteit van de diverse PFAS-verbindingen in rattenlevers ten opzichte van PFOA,
uitgedrukt als Relative Potency Factor (RPS). Dit is uitgewerkt in het advies met projectnummer
M/270103/19/AS van 23 augustus 2019. Ook is met een beperkte literatuurscreening gekeken naar
de bioaccumulatie van verschillende PFAS ten opzichte van PFOA en PFOS. Op grond van deze
screening concludeert het RIVM dat voor de stof 6:2 FTS een norm van 0,65 ng/L (de norm voor
PFOS) beschermend is. De overige PFAS worden ingedeeld in drie klassen. Voor enkele PFAS is
de norm 0,65 ng/L beschermend, voor andere PFAS is een lagere normwaarde beschermend, en
voor weer andere PFAS is een norm beschermend die aanzienlijk lager is dan 0,65 ng/L.
In het advies van het RIVM wordt aangegeven dat de norm voor PFOA (48 ng/L) waarschijnlijk wel
beschermend is. Voor 6:2 FTS stellen wij daarom een indicatieve MKE vast van 48 ng/L. Omdat het
om zeer waterbezwaarlijke stoffen gaat, stellen wij, op grond van het voorzorgbeginsel (zoals dat
ook op Europees niveau is omarmd) voorlopige Milieukwaliteitseisen (MKE’s) vast voor de overige
PFAS-verbindingen, die overeenkomen met de strengste klasse uit het RIVM advies (aanzienlijk
lager dan 0,65 ng/l). Wij stellen deze waarde vast op 25 % van 0,65 ng/L, dit is 0,17 ng/L. Deze
voorlopige indicatieve normen worden door ons gehanteerd, in afwachting van de definitieve
normen. In de onderstaande tabel wordt per verbinding de toegepaste norm weergeven:
verbinding

CAS
numm
er
1. F FRD
R 902:
D 6203780-3
1. som FRD902 en
FRD
FRD903
903:
1325213-6

Indicatieve
MKE in ng/L

JG-MKN in
ng/L

MAC-MKE in
ng/L

118
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2. 2.
Perfluoroctaanzuur
[PFOA]
3. Fluortelomeer
sulfonzuur (6:2 FTS)
4. Perfluoroctaansulfon
aat [PFOS]
5. Perfluorbutaansulfon
aat [PFBS]
6. Perfluorhexaanzuur
[PFHxA]
7. Perfluorheptaanzuur
[PFHpA]
8. Perfluornonaanzuur
[PFNA]
9. Perfluordecaanzuur
[PFDA]
10. Perfluorundecaanzu
ur [PFunDA]
11. Perfluorpentaalzuur
[PFPA]
12. Perfluorbutanoaat
[PFBA]

33567-1
2761997-2
176323-1
37573-5
30724-4
37585-9
37595-1
33576-2
205894-8
270690-3
37522-4

48

48
0,65

36000

0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

Wij merken op dat de toetsing van verbindingen 5 t/m 12 aan de door ons gehanteerde (indicatieve)
MKE niet betekent dat wij de aangevraagde stoffen als prioritair gevaarlijke stoffen in de zin van de
Kaderrichtlijn water beschouwen.
Beoordeling Immissietoets
In het Handboek Immissietoets 2016 is aangegeven hoe de immissietoets moet worden uitgevoerd.
Het belangrijkste criterium is dat de concentratieverhoging van het ontvangende oppervlaktewater,
berekend op de rand van de mengzone, niet meer mag bedragen dan 10 % van de geldende JGMKN, of door ons gehanteerde indicatieve MKE. Dit is de zogenaamde significantietoets. Een
uitwerking van de beoordeling van de immissietoets hebben wij als bijlage 1 bij dit besluit gevoegd.
Om de restlozing van de aangevraagde stoffen, na toepassing van BBT, te kunnen toetsen aan
normen voor het ontvangende oppervlaktewater heeft Chemours immissietoetsen uitgevoerd en
beoordeeld conform het Handboek Immissietoets 2016. Het lozingspunt dat is toegepast bij de
immissietoetsen is het lozingspunt van RWZI Dordrecht op de Beneden Merwede
(51.82124678484026 °NB en 4.741328126843194 °OL, bijbehorende KRW waterlichaam NL94_3).
3
Het bijbehorende debiet van de lozing is 0,5995 m /s.

5

In dit debiet is de verdunningsfactor door RWZI Dordrecht verwerkt.
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Genormeerde stoffen
Voor de stoffen PFOA, FRD, PFOS en 6:2 FTS heeft Chemours de concentratieverhoging op de
rand van de mengzone getoetst aan de JG-MKN. De toegepaste normen voor PFOA, FRD, en
PFOS zijn vast gestelde JG-MKN voor zoet oppervlaktewater. Een uitgebreide berekening maakt
onderdeel uit van de aanvraag. Chemours concludeert dat voldaan wordt aan de significantietoets
en de overige onderdelen van de immissietoets.
Wij hebben de immissietoets opnieuw uitgevoerd en hebben rekening gehouden met de directe
lozing van hemelwater, dat PFOA en FRD bevat. Rijkswaterstaat heeft hier op 12 augustus 2018
een beschikking voor afgegeven (kenmerk RWS-2019/29413). Ook als met deze directe lozing
rekening wordt gehouden, wordt voldaan aan de immissietoets.
Overige aangevraagde PFAS-verbindingen
Voor de overige aangevraagde PFAS-verbindingen heeft Chemours de concentratieverhoging op de
rand van de mengzone getoetst aan de JG-MKN van PFOS van 0,65 ng/L. Een uitgebreide
berekening maakt onderdeel uit van de aanvraag. Chemours concludeert dat voldaan wordt aan de
significantietoets en de overige onderdelen van de immissietoets.
Wij hebben de immissietoets opnieuw uitgevoerd en hebben gebruik gemaakt van de ’door ons
gehanteerde indicatieve MKE van 0,17 ng/L, zoals hierboven is aangegeven. Als gebruik wordt
gemaakt van deze lagere indicatieve MKE voldoen alle stoffen aan de immissietoets, met
uitzondering van PFBA.
In bijlage 1 zijn de resultaten van de significantietoets weergegeven.
Conclusie immissietoetsen
De aangevraagde lozing voldoet volledig aan alle aspecten van de immissietoets, met uitzondering
van PFBA.
Onderzoeksvoorschriften Perfluorobutanoate (PFBA)
De lozing van PFBA voldoet niet volledig aan alle aspecten van de immissietoets. Met de huidige
door ons gehanteerde indicatieve MKE van 0,17 ng/L zal de concentratieverhoging van de lozing
van deze stof 20,59% van de MKE bedragen. Dit betekent een overschrijding van de
significantietoets. Met name omdat 20,59% van de beschikbare ruimte in dat geval door de lozing
van Chemours wordt ingenomen. Wij achten, indien haalbaar, een verdere reductie van de lozing
van deze stof noodzakelijk. Wij hebben daarom een onderzoeksverplichting als voorschrift
verbonden aan deze beschikking.
Sombenadering RIVM
In haar advies adviseert het RIVM om een immissietoets uit te voeren voor de som van de
aangevraagde PFAS-verbindingen, vanwege onderlinge verschillen in toxiciteit en bioaccumulatie
van de verschillende PFAS-verbindingen. In deze benadering wordt per stof een risico quotiënt (dit
is de concentratieverhoging op de rand van de mengzone van een verbinding gedeeld door de
bijbehorende toegepaste MKE) bepaald. Vervolgens worden voor alle stoffen de risico quotiënten bij
elkaar opgeteld. Wij hebben deze sombenadering uitgevoerd voor de aangevraagde lozing en de
door ons toegepaste MKE’s.
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Het risicomengsel is kleiner dan 1 (namelijk 0,41). In deze berekening is de door Rijkswaterstaat
vergunde 2 kilogram PFOA en 5 kilogram FRD (beschikking van 12 augustus 2018 met kenmerk
RWS-2019/29413) verwerkt. Dit betekent dat de aangevraagde lozing voldoet aan de door het RIVM
voorgestelde sombenadering. Een uitwerking van de beoordeling van de sombenadering hebben wij
in bijlage 1 bij deze beschikking gevoegd.
Beoordeling drinkwatertoets
In haar advies geeft het RIVM aan dat de door ons beoordeelde PFAS-verbindingen de
waterkwaliteitsnormen (MKE’s) beschermend zijn voor de drinkwaterfunctie op basis van humane
visconsumptie. Omdat wij voor de niet door het RIVM beoordeelde PFAS veel lagere normen
gebruiken, gaan wij er van uit dat ook voor de aangevraagde PFAS-verbindingen de door ons
gehanteerde indicatieve MKE’s voldoende bescherming bieden.
Saneringsinspanning
In de ABM is opgenomen dat voor ZZS een saneringsinspanning Z geldt. Dit houdt in dat in principe
moet worden gestreefd naar een nullozing. Zoals wij hierboven hebben aangegeven dienen alle
aangevraagde PFAS-verbindingen als ZZS te worden beschouwd. Voor deze stoffen moet worden
gestreefd naar een nullozing. Wij schrijven daarom voor dat Chemours iedere vijf jaar een
onderzoek uitvoert naar de mogelijkheden om de lozing van PFAS-verbindingen te reduceren of te
vermijden (voorschrift 1.5.1). Het onderzoek moet worden uitgevoerd conform paragraaf 3.2.2 van
de ABM 2016.
Nog niet gedetecteerde PFAS-verbindingen
Uit de aanvraag blijkt dat het mogelijk is dat er ook lozing plaatsvindt van nog niet gedetecteerde
PFAS-verbindingen. Hoewel deze stoffen niet worden aangevraagd, zien wij aanleiding om (nu) een
verplichting op te nemen met betrekking tot het opstellen van een plan van aanpak, waarin wordt
uitgewerkt op welke wijze deze stoffen in de toekomst gedetecteerd kunnen worden en hoe het
ontstaan van deze stoffen kan worden voorkomen.
Emissies naar de lucht
Voorkomen en beperken van diffuse emissies vanuit de waterzuivering
Aanvraag
De wijziging van de waterzuivering bestaat zoals eerder vermeld uit het installeren van een vaste
stof verwijderingsinstallatie. Tevens krijgen de bestaande vijvers blijkens de afbeeldingen 2.7b en
2.8c uit de aanvraag een andere functie.
Chemours interpreteert de in paragraaf 3.7 aangevraagde emissies naar de lucht als volgt: ‘Hoewel
uit metingen niet is gebleken dat er emissies plaatsvinden, is niet geheel uit te sluiten dat er FRD
emissies zullen optreden. Dit blijkt uit de schriftelijke reactie van Chemours van 11 november 2019.
Chemours geeft in hoofdstuk 2.6 van de aanvraag aan dat vanaf 1 januari 2023 de nu
aangevraagde vaste stof verwijderingsinstallatie vervangen wordt door een geheel gesloten
installatie.
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Deze gesloten installatie zal afgezogen worden. De vijvers zullen na 1 januari 2023 alleen nog
gebruikt worden voor noodsituaties. Deze wijzigingen zijn geen onderdeel van de onderhavige
aanvraag. Hiervoor zal Chemours een aparte aanvraag indienen.
Toetsingskader
Diffuse emissies zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als emissies, in een andere vorm dan
vanuit een puntbron, in de lucht, bodem of water, almede in enig product, tenzij anders vermeld in
tabel 2.28a van het Activiteitenbesluit.
Diffuse emissies naar de lucht worden geregeld in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Echter
artikel 2.3a, tweede lid van het Activiteitenbesluit bepaalt dat, indien en voor zover voor
luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, de algemene regels van
afdeling 2.3 niet gelden, met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor ZZS. Voor deze
luchtemissies worden dan voorschriften aan de omgevingsvergunning die aansluiten bij de BBTconclusies.
Met betrekking tot emissies naar de lucht wordt, overeenkomstig artikel 2.3b van het
Activiteitenbesluit, onder een zeer zorgwekkende stof verstaan een stof die voldoet aan een of meer
criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van de REACH verordening. Het RIVM heeft een nietlimitatieve lijst opgesteld van stoffen die aan dit criterium voldoen. Hierboven, bij lozingen van
afvalwater, is al aangegeven dat FRD als ZZS dienen te worden beschouwd, ook voor zover het
emissies naar de lucht betreft.
In BBT conclusies 5 en 19 van de BREF gangbare systemen voor gemeenschappelijke behandeling
van afvalwater en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector is opgenomen dat het BBT
is diffuse emissies te meten en technieken toe te passen om diffuse emissies naar de lucht te
verminderen. Om deze reden is afdeling 2.3 (op artikel 2.4, tweede lid, na) van het Activiteitenbesluit
niet van toepassing.
Beoordeling
Vaste stof verwijderingsinstallatie
Gezien de aard van de gebruikte onderdelen van de vaste stof verwijderingsinstallatie (open naar de
buitenlucht, beluchting bij een aantal onderdelen) is het niet uitgesloten dat er diffuse emissies naar
de lucht van bijvoorbeeld FRD uit deze installatie ontstaan. Dit heeft Chemours bevestigd in een
schriftelijke reactie van 11 november 2019, die tevens onderdeel uitmaakt van de aanvraag. Deze
(mogelijke) emissies moeten op grond van BBT conclusie 19 van de CWW BREF worden
geminimaliseerd. Chemours heeft in de aanvraag aangegeven eind 2022 een project te laten
plaatsvinden waarbij de verschillende onderdelen van de vaste stof verwijderingsinstallatie worden
overdekt en afgezogen. Hiermee geeft zij concreet invulling aan BBT conclusie 19 van de CWW
BREF.
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Vijvers
Uit de paragraaf 3.7 van de aanvraag blijkt dat er bij emissiemetingen van de vijvers geen emissies
zijn aangetroffen. In een aanvulling op de aanvraag van 11 november 2019 bleek dat echter niet
geheel uitgesloten kan worden dat er mogelijk zeer geringe emissies van FRD kunnen optreden.
Mochten deze emissies onverhoopt toch optreden dan achten wij het van belang dat deze emissies
zoveel mogelijk worden beperkt. Wij hebben daarom een voorschrift (2.1.3) aan de vergunning
verbonden waarin is vastgelegd dat de vijvers 1 en 2, conform paragraaf 2.6 van de aanvraag, vanaf
1-1-2023 uitsluitend mogen worden gebruikt in geval van storing. Tevens hebben wij de hoeveelheid
water die op jaarbasis in gevallen van storing mag worden gebufferd gemaximeerd.
Borging BBT
De van toepassing zijnde BBT wordt gevormd door BBT conclusie 19 van de CWW BREF. Ten
aanzien van het ‘direct’ toepassen van ‘zeer betrouwbare apparatuur’ en het (eerder) uitvoeren van
de vaste stof verwijderingsinstallatie in de vorm van een gesloten systeem met (interne) afzuiging ter
minimalisatie van het aantal (potentiele) diffusie emissiebronnen, wordt opgemerkt dat deze in de
periode tot 1 januari 2023 alleen met buitensporige hoge kosten uitgevoerd kunnen worden. BBT
conclusie 19 van de CWW BREF houdt hier overigens ook rekening mee bij bestaande installaties,
zie aspect ‘toepasbaarheid’. Dit argument zal, gelet op de schriftelijke reactie van Chemours, onzes
inziens niet langer opgaan ná 1 januari 2023. Omdat na deze datum uitsluitend nog aan BBT kan
worden voldaan ná het treffen van deze maatregelen, hebben wij dit in de vergunningvoorschriften
geborgd.
Afvalstoffen
In artikel 2.14, eerste lid, onder b van de Wabo, juncto artikel 10.14 van de Wet milieubeheer is
opgenomen dat bij het verlenen van omgevingsvergunningen met betrekking tot afvalstoffen,
rekening moet worden gehouden met het landelijk afvalstoffenplan, ook wel bekend als LAP3
(hierna LAP).
Het LAP geeft de beleidskaders voor het doelmatig omgaan met afvalstoffen. In het LAP wordt
ingegaan op onder ander preventie, opslaan, scheiding, recycling, nuttige toepassing en verwerken
van afvalstoffen.
Zzs risicobeoordeling
In onderdeel B14 van het LAP wordt ingegaan op ZZS. De verwerking van ZZS-houdende
afvalstoffen mag geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens en mag geen nadelige
gevolgen hebben voor het milieu. Daarnaast moet met behulp van een risicobeoordeling nagegaan
worden of bij het verwerken van afval met ZZS geen onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu
ontstaan.
Het LAP geeft aan dat een risicobeoordeling nodig is indien een afvalstof meer dan een bepaald
gehalte aan ZZS bevat. Indien ZZS in een afvalstof aanwezig is, moet allereerst worden nagegaan
of deze ZZS op een technisch en economisch efficiënte manier uit de afvalstof kan worden
verwijderd, en worden ingezet voor recycling en hergebruik.
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Preventie
Toetsingskader
In deel B2 van het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat
afvalpreventieprogamma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk
plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm
van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.
Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het
Bor kunnen wij voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit
aspect.
In artikel 5.4 van het Bor is opgenomen dat bij het vaststellen van de beste beschikbare technieken
(BBT) het bevoegd gezag in ieder geval rekening houdt met de toepassing van technieken die
weinig afvalstoffen veroorzaken. Daarnaast is in het Bor (artikel 5.7) opgenomen dat aan
omgevingsvergunningen voorschriften worden verbonden met betrekking tot:
a. een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen;
b. het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater en, voor zover dat niet mogelijk
is, het doelmatig beheer alsmede de monitoring van afvalstoffen en afvalwater.
Beoordeling
Als gevolg van de aangevraagde verandering ontstaan de volgende afvalstoffen:
1. actief kool (10 ton per week) dat verzadigd is met de in met de in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2
opgenomen verbindingen;
2. vaste bestanddelen in water afkomstig van de vaste stof verwijderingsinstallatie (15 ton per 2
weken).
Deze afvalstroom ontstaat door het in gebruik nemen van de nieuw aangevraagde reductietechniek
in de te lozen afvalwaterstroom. In de aanvraag is aangegeven dat deze afvalstroom wordt
afgevoerd naar een erkende verwerker ten behoeve van verbranding.
De in de afvalstroom aanwezige, tevens aangevraagde stoffen moeten worden beschouwd als zeer
zorgwekkende stoffen (ZZS). Het ontstaan van een ZZS houdende afvalstroom is een nadeel van de
aangevraagde verandering. In het LAP zijn geen specifieke sectorplannen voor deze afvalstromen
opgenomen. De mogelijkheden van hergebruik zijn vooralsnog beperkt, en verbranding is op dit
moment de meest doelmatige vorm van verwerking.
Chemours geeft in de aanvraag aan dat de afval stroom afkomstig uit de
vastestofverwijderingsinstallatie waarschijnlijk geen of zeer weinig ZZS bevat. Ook deze stroom
wordt afgevoerd naar een externe verwerker voor verbranding. Ook deze stroom wordt niet
genoemd in de sectorplannen van het LAP. Wel wordt in sectorplan 16 aangegeven dat de minimum
verwerkingsstandaard van zuiveringsslib uit een RWZI ´thermisch verwerken’ is. Wij sluiten hierbij
aan. De door Chemours voorgestelde wijze van verwerken is in overeenstemming met het LAP. In
een aparte (ambtshalve) vergunningprocedure (zie beschikking met kenmerk
999998149_9999504004)schrijven wij voor dat het ZZS gehalte in afvalstromen bepaald moet
worden. Mocht hieruit blijken dat de stroom veel ZZS bevat dan zal een minimalisatieonderzoek
worden voorgeschreven, analoog aan het onderzoek bij het actief kool.
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Registratie
In artikel 10.38 van de Wet milieubeheer is opgenomen dat een primaire ontdoener de afvalstoffen
waar hij zich van ontdoet registreert. Hieruit volgt niet eenduidig dat de concentraties van ZZS in de
af te voeren afvalstoffen ook geregistreerd worden. Dit is belangrijk voor het uitvoeren van de
hierboven genoemde ZZS-verplichtingen voor afvalstoffen. In de hierboven genoemde aparte
(ambtshalve) vergunningprocedure zullen wij voorschrijven dat de concentraties van ZZS in ZZShoudende afvalstromen bepaald en geregistreerd moeten worden. Dit hebben wij vastgelegd in
voorschrift 3.1 van deze beschikking. Wij hebben FRD uitgezonderd in deze beschikking, omdat de
registratie van FRD in afvalstromen al wordt geadresseerd in de beschikking met kenmerk
999998149_9999504004.
Afvalscheiding
In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5
specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven.
In deel F van bijlage 5 van het LAP zijn verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke
afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen
mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden.
De in onderhavige aanvraag genoemde afvalstromen kunnen worden aangemerkt als categorie 11
’procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen dat op basis van de Eural als gevaarlijk
afval moet worden aangemerkt’ van deze bijlage 5.
Het scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te beiden van deze afvalstromen is
vastgelegd in voorschrift 3.2.1 van deze vergunning.
Bodem
Volgens artikel 2.8b, eerste lid, onder a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer is afdeling 2.4
(Bodem) van het Activiteitenbesluit milieubeheer rechtstreeks van toepassing op bodembedreigende
activiteiten, wanneer het een inrichting type C betreft waartoe een IPPC-installatie behoort. Dit is
hier het geval. Voor het aspect bodem zijn daarom de regels van het Activiteitenbesluit rechtstreeks
van toepassing.
Het betreft hier de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten:

het uitbreiden van de samenstelling van de te lozen afvalwaterstroom met 11 verschillende
poly- en perfluoralkyl verbindingen (PFAS), waaronder de stoffen FRD, perfluoroctaanzuur
(PFOA) en fluortelomeer sulfonaat (6:2 FTS); en

het plaatsen en in gebruik nemen van een vaste stof verwijderingsinstallatie (zandfilters, DAF
units en een decanteerinstallatie) in combinatie met actief koolbedden ten behoeve van de
verwijdering van FRD902 en FRD903 uit het afvalwater.
In de aanvraag geeft Chemours aan dat de vaste stoffen verwijderingsinstallaties en de actief
koolbedden zijn geplaatst op stelconplaten. Onder de stelconplaten is een beschermfolie
aangebracht die afloopt naar een goot. Deze goot komt vervolgens uit op een put en dompelpomp.
De dompelpomp pompt eventuele lekkage- en regenwater naar de vijvers. Daarnaast wordt
voldoende aandacht gegeven aan de pompen en appendages middels onderhoud en inspectie.
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Gelet op de eerder genoemde voorzieningen wordt voldaan aan de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt, zoals bedoeld in
artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit.
Bij de aanvraag zijn enkele rapporten gevoegd die de nulsituatie van de aangevraagde verandering
in beeld brengen. In deze rapporten is beperkt rekening gehouden met bodembedreigende stoffen
die in het afvalwater aanwezig kunnen zijn. Het is daarom noodzakelijk dat een aanvullend
nulsituatieonderzoek wordt uitgevoerd. Wij stellen, op grond van artikel 2.11, tweede lid, van het
Activiteitenbesluit, hiertoe maatwerkvoorschriften. Aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn in
artikel 2.11, vierde tot en met negende lid, eisen gesteld. Omdat de lokale situatie complex is en het
mogelijk om een groot aantal bodembedreigende stoffen gaat, bepalen wij in een
maatwerkvoorschrift dat Chemours eerst een onderzoeksopzet indient, dat door ons moet worden
goedgekeurd, alvorens het bodemonderzoek wordt uitgevoerd.
Geluid
Algemeen
De inrichting is gelegen op het industrieterrein De Staart. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich
in Dordrecht op een afstand van circa 200 meter van de grens van de inrichting.
Inpassingstoets zonebeheerder
Uit de inpassingstoets door de zonebeheerder bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat
wordt voldaan aan de geluidruimteverdeling zoals bedoeld in het bestemmingsplan (het
zonebeheerplan ‘De Staart’ zoals bedoeld in artikel 3.6, onder c, van het bestemmingsplan De
Staart).
Grenswaarden binnen de zone
Voor het industrieterrein De Staart is op 26 november 1997 een saneringsprogramma vastgesteld
door de Provincie Zuid-Holland. Door de minister van I&W zijn op 4 april 2000 Maximaal
Toelaatbare Geluidbelastingen (MTG’s) vastgesteld in de (woon)omgeving.
Effect nieuwe activiteiten
Ten behoeve van de aangevraagde activiteiten zal de bestaande waterzuivering worden aangepast.
De bestaande capaciteit van de fabriek en de waterzuivering verandert niet. Wel komen er enkele
geluidbronnen bij.
Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek ‘Prognose van de geluidemissie van de aanpassing
van de waterzuivering’ van 27 september 2018 met nummer 54.031-249, opgesteld door Ramakers
Raadgevend Ingenieursbureau, blijkt dat de geluidimmissie vanwege het gehele bedrijf, inclusief de
aangevraagde veranderingen, op de beoordelingspunten uit de beschikking van 3 oktober 2013 met
kenmerk 2013023603 en de beschikking van 16 augustus 2017 met kenmerk
999948929_9999336735 niet wordt overschreden.
Hieruit blijkt dat de nieuw aangevraagde bedrijfsactiviteiten voor het aspect geluid milieutechnisch
aanvaardbaar zijn.
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Uitgaande dat de vergunningvoorschriften ten aanzien van geluid uit de onderliggende
omgevingsvergunning(en) milieu, onverkort van toepassing zijn op de gehele inrichting, dus inclusief
de verandering die met dit besluit wordt vergund, en deze geluidsgrenswaarde passend zijn en
daardoor voldoende bescherming bieden, bestaat er geen aanleiding om in dit besluit aanvullende
of aangepaste grenswaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale
geluidniveaus op te nemen.
Geur
Chemours geeft in de aanvraag dat voor de verandering van de inrichting geen stoffen worden
gebruikt die geurrelevant zijn. Wij kunnen ons hierin vinden. Het betreft de lozing van
fluorkoolwaterstoffen. Deze stoffen hebben geen karakteristieke geur. Wij nemen daarom geen
voorschriften op met betrekking tot geur van de aangevraagde verandering van de inrichting.
Externe Veiligheid
In de aanvraag geeft Chemours aan dat bij de nieuwe installaties, de actief koolbedden en de vaste
stof verwijderingsinstallatie, geen gebruik wordt gemaakt van gevaarlijke grond- of hulpstoffen. Ook
de installaties zelf brengen geen verhoogde veiligheidsrisico’s met zich mee. Dit betekent dat het
plaatsgebonden en het groepsrisico niet wijzigen ten gevolge van de aangevraagde verandering.
Ook is het niet nodig aanvullende voorschriften op te nemen met betrekking tot de nieuwe
installaties, aangezien geen sprake is van een verhoogd veiligheidsrisico.
CONCLUSIE
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het aangevraagde milieuonderdeel zijn er geen
redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
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BIJLAGE 1: UITWERKING IMMISSIETOETS EN SOMBENADERING RIVM

Indirecte lozing
Element

Aangevraagde
jaarvracht in
kg.

FRD (som FRD 902 en FRD
903)
Perfluoroctaanzuur
[PFOA]
Fluortelomeer sulfonzuur
[6:2 FTS]
Perfluorundecaanzuur
[PFunDA]
Perfluorbutaansulfonaat
[PFBS]
Perfluorhexaanzuur [PFHxA]
Perfluoroctaansulfonaat
[PFOS]
Perfluorheptaanzuur [PFHpA]
Perfluornonaanzuur [PFNA]
Perfluordecaanzuur
[PFDA]
Perfluorpentaanzuur [PFPA]
Perfluorobutanoate
[PFBA]

concentratie
randmengzone
in ng/L op basis
van
aangevraagde
jaarvracht.

Gehanteerde
MKE.

Risico quotiënt:
(concentratie/
MKE)

Is de
concentratie
verhoging
randmengzone <
10% van de
norm?

2

1,552

118

0,013

Ja

0,04

0,031

48

0,001

Ja

0,5

0,388

48

0,008

Ja

0,005

0,004

0,17

0,024

Ja

0,002
0,003

0,002
0,002

0,17
0,17

0,012
0,012

Ja
Ja

0,002
0,002
0,003

0,002
0,002
0,002

0,65
0,17
0,17

0,003
0,012
0,012

Ja
Ja
Ja

0,005
0,005

0,004
0,004

0,17
0,17

0,024
0,024

Ja
Ja

0,045

0,035

0,17

0,206

Nee

6

Directe lozing
FRD Rijkswaterstaat
PFOA Rijkswaterstaat
Risico mengsel
(direct+indirect)

5
2

3,856
1,542

118
48

0,033
0,032

0,41

6

Met de huidige door ons gehanteerde MKE van 0,17 ng/L zal de concentratieverhoging van de
lozing van deze stof 20,59% van de MKE bedragen. Dit is hoger dan de vereiste 10% op basis van
de significantietoets.
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BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een, NEN-, NEN-EN-, of NEN-ISO-, wordt de
uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot
die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande
constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad
van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en
installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met gegeven verklaringen en definities.
Besteladressen
Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
NEN, NEN-EN, NEN-ISO, -richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Telefoon : 015 - 269 04 35
Internet : www.nen.nl.
Aangevraagde PFAS-verbindingen
De volgende poly- en perfluor alkylverbindingen:
PFAS-verbinding

CAS nummer

FRD
[som FRD902 en FRD903]

62037-80-3
en
13525-13-6
335-67-1

Perfluoroctaanzuur
[PFOA]
Fluortelomeer sulfonzuur
[6:2 FTS]

27619-97-2

Perfluorbutaansulfonaat
[PFBS]

375-73-5

Perfluorhexaanzuur
[PFHxA]

307-24-4

Perfluoroctaansulfonaat
[PFOS]

1763-23-1
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Perfluorheptaanzuur
[PFHpA]

375-85-9

Perfluornonaanzuur
[PFNA]

375-95-1

Perfluordecaanzuur
[PFDA]
Perfluorundecaanzuur
[PFunDA]
Perfluorpentaalzuur
[PFPA]
Perfluorobutanoaat
[PFBA]

335-76-2
2058-94-8
2706-90-3
375-22-4

Afvalstoffen
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.
Afvalwater
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Andere PFAS-verbindingen
Poly- en perfluor alkylverbindingen niet zijnde, de onder definitie ‘Aangevraagde PFASverbindingen’ gespecificeerde verbindingen en niet zijnde PFOA, FRD en/of 6:2 FTS.
APA fabriek
Onderdeel van de Elastomeren fabriek
AV-beleid
Adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid bij een inrichting die afvalstoffen accepteert.
BAT
Best Available Techniques/BBT.
BBT
Beste beschikbare technieken.
BBT-conclusies
Document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig
artikel 13, vijfde en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële emissies.
Bedrijfsafvalwater
Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
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Bedrijfsriolering
Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen, zoals straat- en trottoirkolken,
gootelementen, verzamelputten, en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheiders en
controleputten, voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Beste beschikbare technieken
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten
en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft,
redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn. Daarbij wordt onder technieken mede
begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden,
alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.
Bevoegd gezag
Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om
een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning, p/a DCMR
Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
BFU
Bezink- en flotatieunit, onderdeel van de waterzuivering van Chemours.
Bodem
Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen
en organismen.
Bodembedreigende activiteit
Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een
bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Bodembedreigende stof
Stof die blijkens het stoffenschema, bedoeld in bijlage 2, bij deel 3, van de NRB, de bodem kan
verontreinigen.
Bodembeschermende maatregel
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden
beheermaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne
controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de bodem of herstel van de effecten
van zulke immissies op de bodemkwaliteit, waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
Bodembeschermende voorziening
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige
fysieke voorziening ter voorkoming van immissies in de bodem.
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Bor
Besluit omgevingsrecht.
BREF
BAT Reference document.
Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek
zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
CWW-BREF
BREF met betrekking tot Gangbare systemen voor gemeenschappelijke behandeling en beheer van
afvalwater en afvalgas in de chemiesector van mei 2016 (BREF for Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector).
Carcinogene stoffen
Stoffen en mengsels die kanker veroorzaken of de incidentie van kanker doen toenemen.
DCMR
DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Telefoon : 010 - 246 80 00
Fax
: 010 - 246 82 83
E-mail : info@dcmr.nl.
Detectiegrens
De laagste waarde van een verbinding in een monster waarbij de aanwezigheid nog voldoende
adequaat kan worden vastgesteld.
Diffuse emissies
Emissie in een andere vorm dan vanuit een puntbron. De emissie kan zijn naar de lucht, bodem of
water of in enig product. Diffuse emissies naar de lucht kunnen bestaan uit emissies door
lekverliezen en uit oppervlaktebronnen.
Elastomeren-fabrieken
Fabriek van Chemours voor de productie van fluorelastomeren, bestaande uit de Gum-fabriek en de
APA-fabriek.
Emissie
De uitstoot van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht.
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Emissiegrenswaarde
De emissiegrenswaarde bestaat uit:
de concentratie en/of
de vracht van een emissie,
De emissie mag de emissiegrenswaarde tijdens één of meer vastgestelde perioden niet
overschrijden.
EU-richtlijn industriële emissies
Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake
industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)
(PbEU L 334).
FEP-fabriek
Fabriek van Chemours voor de productie van fluorpolymeren.
FRD
De som van FRD-902 en FRD-903.
FRD-902
GenX stof FRD-902, CAS-nummer 62037-80-3.
FRD-903
GenX stof FRD-903, CAS-nummer 13252-13-6.
Gas
Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk
van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
Gevaarlijke stoffen
Stoffen en voorwerpen waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin
opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de
International Maritime Dangerous Goods Code.
Gum fabriek
Onderdeel van de Elastomeren fabriek
Hemelwater
Alle neerslag, zoals regen, sneeuw en hagel.
Hergebruik
Elke handeling waarbij producten of verbindingen die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden
gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.
Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
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ILT
Inspectie Leefomgeving en Transport.
Installaties
Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd.
Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
IPPC
Integrated Pollution Prevention and Control.
IPPC-installatie
Installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334).
ISO
Een door de International Organization for Standardization opgestelde norm.
Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnormen (JG-MKN)
Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm zoals bedoeld in het handboek Immissietoets 2016.
Kaderrichtlijn afvalstoffen
Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312).
Kaderrichtlijn water
Richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 23
oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communitaire maatregelen betreffende het
waterbeleid (PbEU L 327).
Kwartaal
Een periode van drie opeenvolgende maanden, gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding van
deze omgevingsvergunning.
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT)
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van
impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
LAP
Landelijk afvalbeheersplan.
LCMS
Analysemethode die gebruik maakt van vloeistofchromatografie en een massaspectrometer.
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Maximale Aanvaardbare Concentratie Milieukwaliteitseisen (MAC-MKE).
Maximale aanvaardbare concentratie milieukwaliteitseisen, zoals bedoeld in het handboek
Immissietoets 2016.
Maximaal geluidsniveau (LAMAX)
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en
rekenen industrielawaai', uitgave 1999. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van
125 ms.
Minimalisatieverplichting
De minimalisatieverplichting houdt in dat het bedrijf blijvend naar een nulemissie streeft.
Mor
Ministeriele Regeling omgevingsrecht.
Mutageen
Mutagene stoffen veroorzaken een permanente verandering in de hoeveelheid of de structuur van
het genetisch materiaal in een cel.
NEN
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven Nederlandse norm.
NEN-EN
Door de Europese Commissie voor Normalisatie geharmoniseerde norm.
NRB
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.
Nuttige toepassing afvalstof
Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in
de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders
voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt
klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in
bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen.
Ongewoon voorval
Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de
normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de
voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen
alsook ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of
dreigen te ontstaan.
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Ontdoener van afval
Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven
aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Openbaar riool
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
Oppervlaktebron (met betrekking tot lucht)
Een niet gekanaliseerde bron, zonder vast emissiepunt, waaruit over een bepaald oppervlak
verontreinigende stoffen in de buitenlucht worden geëmitteerd.
PFAS
Poly- en perfluor alkylverbindingen.
Preventie (met betrekking tot afval)
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter
vermindering van:
de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van
de levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke
gezondheid, of
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.
PTFE dispersion
Onderdeel van de PTFE fabriek,
PTFE-fabriek
Fabriek van Chemours voor de productie van fluorpolymeren, bestaande uit de PTFE-Granular,
PTFE-dispersion en PTFE fijn poeder.
PTFE Fijn Poeder,
Onderdeel van de PTFE fabriek
PTFE Granular,
Onderdeel van de PTFE fabriek
Puntbron
Een gefixeerd punt van gekanaliseerde - en daarmee in principe kwantificeerbare emissies.
(p)ZZS
(Potentiele) zeer zorgwekkende stof.

Blad 52 van 54

Ons kenmerk

999998499_9999515921

Rapportagegrens
De laagste waarde van een verbinding in een monster waarbij de aanwezigheid nog voldoende
adequaat kan worden vastgesteld.
REACH-verordening
REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen. REACH
stelt beperkingen aan het gebruik van stoffen wanneer negatieve effecten ervan op mens en/of
milieu bekend zijn.
Recycling
Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of
stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw
bewerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energieterugwinning en het opnieuw
bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.
RIE
Richtlijn Industriële Emissies.
Riolering
Bedrijfsriolering of openbare riolering.
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Stofcategorie
Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of chemische eigenschappen.
Onderscheiden worden:
ZZS: zeer zorgwekkende stoffen, de minimalisatieverplichte stoffen;
S: zwevende deeltjes, uitgedrukt als totaal stof;
sO: stofvormige organische stoffen;
sA: stofvormige anorganische stoffen;
gA: gas- of dampvormige anorganische stoffen;
gO: gas- of dampvormig organisch, met uitzondering van methaan.
Stofklasse
Onderverdeling binnen een stofcategorie op basis van vergelijkbare (toxicologische) eigenschappen.
Toxisch
Toxische stoffen zijn in meer of mindere mate schadelijk voor organismen. Effecten kunnen
optreden bij inademing, inslikken, contact met de huid, ogen of slijmvliezen. Een ander woord voor
toxisch is giftig.
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Verontreinigende stoffen
Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen
hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om
op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.
Verwaarloosbaar bodemrisico
Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van voorzieningen en
maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nulen eindsituatieonderzoek zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem
redelijkerwijs mogelijk is.
Verwerking (met betrekking tot afval)
Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande
voorbereidende handelingen.
Verwijdering (met betrekking tot afval)
Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede
instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval
behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen.
Vloeistofdichte vloer of voorziening
Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof
belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.
Vloeistofkerende voorziening
Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.
Vluchtige organische vloeistoffen
o
Organische vloeistoffen met een dampspanning van ten minste 0,01 kPa bij 293,15 K (20 C).
VOS
Vluchtige organische stoffen.
Wabo
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Wm
Wet milieubeheer.
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
Stoffen die voldoen aan een of meer criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van de REACH
verordening.
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Reguleren en Advies

Datum

16 december 2019

Onderwerp

Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Onderwerp
Hierbij stellen wij maatwerkvoorschriften met betrekking tot emissies naar de lucht, en wijzigen wij
de voorschriften van de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, zoals bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inrichting van Chemours Netherlands B.V.
(hierna Chemours), gelegen aan de Baanhoekweg 22 te Dordrecht.
De voorschriften hebben betrekking op:
het aanscherpen van de maximale jaarvracht van FRD-903 en E1 naar de lucht;
het aanscherpen van de maximale jaarvracht van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s naar de
lucht;
het voorschrijven van concentratiegrenswaarden voor emissies van FRD- 903, E1, polyfluoroolefinen, HCFK’s en HFK’s naar de lucht;
het voorschrijven van maatregelen ter beperking van diffuse emissies van vluchtige organische
stoffen naar de lucht;
het monitoren van emissies naar de lucht;
registratie, preventie en het mengen van afvalstoffen.
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Besluit
Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, eerste lid, onder b, en artikel 2.31, tweede lid, onder b van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
voorschrift D.2 van de omgevingsvergunning van 3 oktober 2013, kenmerk 2013023603, per 1
januari 2024 te vervangen door de in dit besluit opgenomen voorschriften 1.2.2, 1.2.2a 1.2.4,
1.2.4a, 1.2.5, 1.2.5a en 1.2.6, voor zover voorschrift D.2 van toepassing is op de emissies van
polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s uit de F-22- en de Monomerenfabriek;
de voorschriften D.27 en D.28 van de omgevingsvergunning van 3 oktober 2013, kenmerk
2013023603, per 1 januari 2024 te vervangen door de in dit besluit opgenomen voorschriften
3.1.1 tot en met 3.1.18, voor zover de voorschriften D.27 of D28 van toepassing zijn op
periodieke metingen van de emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s uit de F-22- en
de Monomerenfabriek;
de in dit besluit opgenomen voorschriften 2.1.1 tot en met 2.2.2 met betrekking tot diffuse
emissies van vluchtige organische stoffen naar de lucht, aan de omgevingsvergunning van 3
oktober 2013, kenmerk 2013023603 te verbinden;
de voorschriften 4.1.1 tot en met 4.3.1 met betrekking tot de registratie, preventie en het
mengen van afvalstoffen, aan de omgevingsvergunning van 3 oktober 2013, kenmerk
2013023603 te verbinden;
voorschrift D.20 van de omgevingsvergunning van 3 oktober 2013, kenmerk 2013023603, in te
trekken;
de voorschriften 1.1.4 en 1.1.5 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2016, kenmerk D-161575554, in te trekken, voor zover deze voorschriften betrekking hebben op de emissies van
vluchtige organische stoffen naar de lucht.
Verder besluiten wij, gelet op artikel 8.40 en 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer:
maatwerkvoorschriften1.1.2 en 1.1.3 te stellen op grond van artikel 2.4, achtste lid van het
Activiteitenbesluit, met betrekking tot het tijdelijk hanteren van afwijkende waarden voor de
massastroom, emissiegrenswaarden en vrijstellingsbepaling van de polyfluoro-olefinen TFE,
TFE-dimeer, Ether A/B, HFP, PFAC, PMVE, VF2;
maatwerkvoorschriften 1.2.1 tot en met 1.2.4a en 1.2.6 te stellen op grond van artikel 2.4,
achtste lid van het Activiteitenbesluit, met betrekking tot de emissiegrenswaarden van FRD903, E1, en polyfluoro-olefinen;
maatwerkvoorschriften 1.2.5, 1.2.5a en 1.2.6 te stellen op grond van artikel 2.7, eerste lid van
het Activiteitenbesluit, met betrekking tot de emissiegrenswaarden van HCFK’s en HFK’s;
maatwerkvoorschriften 1.3.1 tot en met 1.3.4 te stellen op grond van artikel 2.4, achtste lid van
het Activiteitenbesluit met betrekking tot emissiegrenswaarden van polyfluoro-olefinen;
en de maatwerkvoorschriften 1.3.1 en 1.3.2 te stellen op grond van artikel 2.7, eerste lid van
het Activiteitenbesluit, met betrekking tot emissiegrenswaarden van HCFK’s en HFK’s;
het thans als maatwerkvoorschrift geldend voorschrift 2.1.1 van de beschikking van 18 april
2017, gewijzigd bij uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 28 juni 2018
(ECLI:NL:RBDHA:2018:7464) in te trekken per de datum van inwerkingtreding van dit besluit;
maatwerkvoorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.18 te stellen op grond van de artikelen 2.7, tiende
lid, en 2.8, vierde lid, van het Activiteitenbesluit, met betrekking tot de monitoring van de
emissies van FRD-903, E1, polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s;
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-

maatwerkvoorschriften 2.1.1 tot en met 2.1.12 te stellen op grond van artikel 5.50, eerste lid
van het Activiteitenbesluit, met betrekking tot diffuse emissies naar de lucht van vluchtige
organische stoffen bij op- en overslag.

Tot slot besluiten wij, gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de
te stellen maatwerkvoorschriften voor te bereiden met de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure, zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
ir. P.A. Pel
bureauhoofd afdeling Reguleren en Advies DCMR Milieudienst Rijnmond

Blad 3 van 123

Ons kenmerk

999998149_9999638428

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen
Dit besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.
Beroep
De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na de dag dat
het besluit ter inzage is gelegd en duurt zes weken. Indien belanghebbenden beroep willen
aantekenen, dient hun beroepschrift in tweevoud te worden ingediend bij de sector Bestuursrecht
van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Voorlopige voorziening
Indien u of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking
treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij
bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
voorwaarden.
Wij verzoeken u een kopie van het beroepschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening te
sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Verzonden op:
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1.0

CLASSIFICATIE EN EMISSIEGRENSWAARDEN

1.1

CLASSIFICATIE

1.1.1
vervallen
1.1.2
Met betrekking tot de emissies naar de lucht van TFE, TFE-dimeer, ether A/B, HFP en PFAC, die
vrijkomen uit de puntbronnen FL3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek, alsmede uit de puntbronnen
FL27, Fl29, FL30, FL22,FL23 en FL30 van de monomerenfabriek, wordt ten aanzien van de
berekeningen, zoals bedoeld in artikel 2.5, eerste en vierde lid, en artikel 2.6 van het
Activiteitenbesluit, tot 1 januari 2024 gerekend met een afwijkende massastroom,
emissiegrenswaarde en vrijstellingsbepaling, namelijk de massastroom, emissiegrenswaarde en
vrijstellingsbepaling behorende bij de in de onderstaande tabel weergegeven stofklasse(n) volgens
bovengenoemde artikelen uit het Activiteitenbesluit.
Stof

CAS
nummer(s)

TFE
TFE-dimeer

116-14-3
115-25-3
360-89-4
360-53-2
382-26-3
116-15-4
2804-50-4

Ether A/B
HFP
PFAC

Afwijkende
emissieparameters
tot 1-1-2024
conform stofklasse
gO.2
gO.2
gO.2
gO.1
gO.2

Toelichting:
Voorschrift 1.1.2 is een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.4, achtste lid van het
Activiteitenbesluit.
De in bovenstaande tabel, genoemde stoffen classificeren wij gelet op artikel 2.3b van het
Activiteitenbesluit, het voorzorgbeginsel en de zorgplicht uit artikel 1.1a van de Wet milieubeheer als
ZZS, stofklasse MVP2.
1.1.3
Met betrekking tot de emissies naar de lucht van TFE, HFP, PMVE, VF-2 die vrijkomen uit de
puntbronnen, die niet genoemd zijn in voorschrift 1.1.2, wordt ten aanzien van de berekeningen,
zoals bedoeld in artikel 2.5, eerste en vierde lid, en artikel 2.6 van het Activiteitenbesluit, tot 1 januari
2025 gerekend met een afwijkende massastroom, emissiegrenswaarde en vrijstellingsbepaling,
namelijk de massastroom, emissiegrenswaarde en vrijstellingsbepaling behorende bij de in de
onderstaande tabel weergegeven stofklasse(n) volgens bovengenoemde artikelen uit het
Activiteitenbesluit.
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Stof

CAS
nummer(s)

TFE
HFP
PMVE
VF2

116-14-3
116-15-4
1187-93-5
75-38-7

Afwijkende
emissieparameters
tot 1-1-2025
conform stofklasse
gO.2
gO.1
gO.2
gO.2

Toelichting:
Voorschrift 1.1.3 is een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.4, achtste lid van het
Activiteitenbesluit.
De in bovenstaande tabel genoemde stoffen classificeren wij gelet op artikel 2.3b van het
Activiteitenbesluit, het voorzorgbeginsel en de zorgplicht uit artikel 1.1a van de Wet milieubeheer als
ZZS, stofklasse MVP2.
1.2

Emissies uit puntbronnen

Jaarvrachten
1.2.1
De emissies van FRD-903 en E1 naar de lucht die uit puntbronnen vrijkomen tijdens reguliere en
bijzondere bedrijfsomstandigheden mogen niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is
weergegeven:
Som PTFE- en FEPfabriek
(inclusief
waterzuivering, TL33
en TL35, en exclusief
TL32)
FRD-903
E1

Emissiegrenswaarde
per datum inwerking
treding beschikking
(kg/jaar)

Emissiegrenswaarde
per 1-1-2021 (kg/jaar)

95
459

3,4
24,9

Toelichting:
Voorschrift 1.2.1 is een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.4, achtste lid van het
Activiteitenbesluit.
1.2.2
De emissies naar de lucht van TFE, TFE-dimeer, ether A/B, HFP, PFAC, PFIB en de som van
HCFK’s en HFK’s die vrijkomen uit de puntbronnen FL3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek,
alsmede uit de puntbronnen FL27, Fl29, FL30, FL22 en FL23 van de monomerenfabriek, tijdens
reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden, mogen per 1-1-2024 niet meer bedragen dan in
onderstaande tabel is weergegeven:
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Stof

CAS nummer(s)

TFE
TFE-dimeer

116-14-3
115-25-3
360-89-4
360-53-2
382-26-3
116-15-4
2804-50-4
382-21-8

Ether A/B
HFP
PFAC
PFIB
Som HCFK’s/HFK’s

Jaarvracht
(kg/jaar)
95
26
220
37
6,5
0,15
1153

1.2.2a
De emissies naar de lucht van TFE, HFP, PFIB, PMVE, VF-2 en de som van HCFK’s en HFK’s die
vrijkomen uit de puntbronnen, die niet genoemd zijn in voorschrift 1.2.2, tijdens reguliere en
bijzondere bedrijfsomstandigheden, mogen per 1-1-2025 niet meer bedragen dan in onderstaande
tabel is weergegeven:
Stof

CAS nummer(s)

TFE
HFP
PFIB
PMVE
VF2
Som HCFK’s/HFK’s

116-14-3
116-15-4
382-21-8
1187-93-5
75-38-7

Jaarvracht
(kg/jaar)
75
87
0,13
13,7
1,2
5,0

Toelichting:
De voorschriften 1.2.2 en 1.2.2a zijn vergunningvoorschriften met betrekking tot de reguliere
emissies en emissies tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden uit de F-22 fabriek en de
monomerenfabriek, alsmede de reguliere emissies uit de emissiepunten TL 32 van de FEP-fabriek
en L40 van de Vitonfabriek.
De voorschrift 1.2.2 en 1.2.2a zijn maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.4, lid 8 van het
Activiteitenbesluit voor de emissies uit overige onderdelen van inrichting voor zover deze
voorschriften betrekking hebben op TFE, TFE-dimeer, Ether A/B, HFP, PFAC, PFIB, PMVE en VF2.
De voorschriften 1.2.2 en 1.2.2a zijn maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.7, lid 1 van het
Activiteitenbesluit voor de emissies uit overige onderdelen van inrichting voor zover deze
voorschriften betrekking hebben op HCFK’s en HFK’s.
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Concentratie-grenswaarden
1.2.3
De emissies van FRD-903 uit de puntbronnen van de PTFE-fabriek en de FEP-fabriek inclusief de
waterzuivering, die vrijkomen tijdens reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden, mogen vanaf
de datum van de inwerkingtreding van dit besluit tot 1 januari 2021 niet meer bedragen dan 1
3
mg/m0 . Deze emissiegrenswaarde geldt niet, indien de jaarvracht van FRD-903 gezamenlijk per
emissiepunt lager is dan 1,25 kg/jaar of als de massavracht van FRD 903 per fabriek kleiner is dan
2,5 g/uur.
1.2.3a
De emissies van E1 uit de puntbronnen van de PTFE-fabriek en de FEP-fabriek inclusief de
waterzuivering, die vrijkomen tijdens reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden, mogen vanaf
de datum van de inwerkingtreding van dit besluit tot 1 januari 2021 niet meer bedragen dan 50
3
mg/m0 . Deze emissiegrenswaarde geldt niet, indien de jaarvracht van E1 per emissiepunt lager is
dan 50 kg/jaar of als de massavracht van E1 per fabriek kleiner is dan 500 g/uur.
1.2.3b
De som van de emissies van FRD-903 en E1 uit de puntbronnen van de PTFE-fabriek en de FEPfabriek inclusief de waterzuivering, die vrijkomen tijdens reguliere en bijzondere
3
bedrijfsomstandigheden, mag vanaf 1 januari 2021 niet meer bedragen dan 1 mg/m 0 . Deze
emissiegrenswaarde geldt niet, indien de jaarvracht van FRD-903 en E1 gezamenlijk per
emissiepunt lager is dan 1,25 kg/jaar of als de massavracht van deze stoffen per fabriek kleiner is
dan 2,5 g/uur.
Toelichting
De voorschriften 1.2.3, 1.2.3a en 1.23.b zijn maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.4, achtste
lid van het Activiteitenbesluit.
1.2.4
De som van de emissies van de emissies van TFE, TFE-dimeer, ether A/B, HFP, PFAC, PFIB,
PMVE, VF-2 die vrijkomen uit de puntbronnen FL3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek, en uit de
puntbronnen FL27, Fl29, FL30, FL22 en FL23 van de monomerenfabriek, tijdens reguliere en
3
bijzondere bedrijfsomstandigheden, mag per 1-1-2024 niet meer bedragen dan 1 mg/m0 .
Aan het bovenstaande hoeft niet te worden voldaan indien de jaarvracht van deze stoffen
gezamenlijk per emissiepunt lager is dan 1,25 kg/jaar of als de massavracht van deze stoffen kleiner
is dan 2,5 g/uur.
Toelichting
Voorschrift 1.2.4 is een vergunningvoorschrift voor de reguliere emissies en de emissies tijdens
bijzondere bedrijfsomstandigheden van TFE, TFE-dimeer, ether A/B, HFP, PFAC, PFIB, PMVE, VF2 die vrijkomen uit de puntbronnen FL3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek, en uit de puntbronnen
FL27, Fl29, FL30, FL22 en FL23 van de monomerenfabriek.
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1.2.4a
De som van de emissies van TFE, HFP, PFIB, PMVE, VF-2 uit puntbronnen van de gehele
inrichting, met uitzondering van de puntbronnen FL3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek, alsmede
met uitzondering van de puntbronnen FL27, Fl29, FL30, FL22 en FL23 van de monomerenfabriek,
tijdens reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden, mag per 1-1-2025 niet meer bedragen dan 1
3
mg/m0 .
Aan het bovenstaande hoeft niet te worden voldaan indien de jaarvracht van deze stoffen
gezamenlijk per emissiepunt lager is dan 1,25 kg/jaar of als de massavracht van deze stoffen per
fabriek kleiner is dan 2,5 g/uur.
Toelichting
Voorschrift 1.2.4a is een vergunningvoorschrift voor de reguliere emissies van HFP en PFIB uit
puntbron TL 32 van de FEP-fabriek en van HFP, VF2, TFE uit puntbron L40 van de Vitonfabriek.
Voorschrift 1.2.4a is een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.4, achtste lid, van het
Activiteitenbesluit voor de reguliere emissies en de emissies tijdens bijzondere
bedrijfsomstandigheden van TFE, HFP, PFIB, PMVE, VF-2 die vrij komen uit de gehele inrichting,
met uitzondering van de F-22 fabriek en de monomerenfabriek, alsmede met uitzondering van de
reguliere emissies van HFP en PFIB uit puntbron TL 32 van de FEP-fabriek en van HFP, VF2, TFE
uit puntbron L40 van de Vitonfabriek.
1.2.5
De som van de emissies van HCFK’s en HFK’s die vrij komen uit de puntbronnen FL3, FL5 en
FL6/7 van de F-22 fabriek, FL27, Fl29, FL30, FL22 en FL23 van de monomerenfabriek, die vrij
komen tijdens reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden mag vanaf 1-1-2024 niet meer
3
bedragen dan 50 mg/m0 .
Aan het bovenstaande hoeft niet te worden voldaan indien de jaarvracht van deze stoffen
gezamenlijk per emissiepunt lager is dan 250 kg/jaar of als de massastroom van deze stoffen per
fabriek kleiner is dan 500 g/uur.
Toelichting
Voorschrift 1.2.5 is een vergunningvoorschrift voor de reguliere emissies en de emissies tijdens
bijzondere bedrijfsomstandigheden van HCFK’s en HFK’s die vrijkomen uit de puntbronnen FL2,
FL3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek, en uit de puntbronnen FL27, Fl29, FL30, FL22 en FL23 van
de monomerenfabriek
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1.2.5a
De som van de emissies van HCFK’s en HFK’s uit puntbronnen van de gehele inrichting, met
uitzondering van de puntbronnen FL3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek, alsmede met uitzondering
van de puntbronnen FL27, Fl29, FL30, FL22 en FL23 van de monomerenfabriek, tijdens reguliere en
3
bijzondere bedrijfsomstandigheden, mag per 1-1-2025 niet meer bedragen dan 50 mg/m 0 .
Aan het bovenstaande hoeft niet te worden voldaan indien de jaarvracht van deze stoffen
gezamenlijk per emissiepunt lager is dan 250 kg/jaar of als de massastroom van deze stoffen per
fabriek kleiner is dan 500 g/uur.
Toelichting
Voorschrift 1.2.5a is een vergunningvoorschrift voor de reguliere emissies van HCFK’s en HFK’s uit
puntbron L40 van de Vitonfabriek en de emissies tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden uit
puntbron FL2 van de F-22 fabriek.
Voorschrift 1.2.5a is een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.7, eerste lid, van het
Activiteitenbesluit voor de reguliere emissies en de emissies tijdens bijzondere
bedrijfsomstandigheden van HCFK’s en HFK’s die vrij komen uit de gehele inrichting, met
uitzondering van de F-22 fabriek en de monomerenfabriek.
Rapportageverplichting
1.2.6
Minimaal een keer per jaar, voor het eerst op 1 april 2020, moet vergunninghouder, aan het
bevoegd gezag rapporteren over de wijze waarop zij wil voldoen aan de hierboven gestelde
(maatwerk)voorschriften 1.2.1 tot en met 1.2.5. De rapportage moet ten minste bevatten:
een beschrijving en planning van de nog uit te voeren werkzaamheden;
een beschrijving en een evaluatie van de afgelopen periode uitgevoerde werkzaamheden;
knelpunten ten opzichte van de vorige planning en de wijze waarop hiermee is omgegaan.
Toelichting
Voorschrift 1.2.6 is een vergunningvoorschrift met betrekking tot de reguliere emissies en emissies
tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden die vrij komen uit de F-22 fabriek en de
monomerenfabriek, alsmede met betrekking tot de reguliere emissies die vrij komen uit de
emissiepunten TL 32 van de FEP-fabriek en L40 van de Vitonfabriek.
Voorschrift 1.2.6 is een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.4, achtste lid van het
Activiteitenbesluit voor de emissies van polyfluoro-olefinen uit overige onderdelen van inrichting, en
een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.7, eerste lid van het Activiteitenbesluit voor de
emissies van HCFK’s en HFK’s uit overige onderdelen van de inrichting.
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1.3

Emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s tot 2025

1.3.1
De emissies van TFE, HFP en HFK 4310mee, die vrij komen tijdens reguliere
bedrijfsomstandigheden, uit de in de tabel genoemde emissiepunten van de PTFE-fabriek mogen tot
1 januari 2025 niet meer bedragen dan de in de tabel genoemde waarden.
emissiepunt

beschrijving

TL2
TL5
Tl10A

Vertrel granulair
Droger granulair
Droger granulair

Tl10B

Waxtrap

Tl11A

Wasseparatoren

TL11B

Stabilisatie tanken

TM

component
HFK4310mee
HFK4310mee
TFE
HFP
TFE
HFP
TFE
HFP
TFE

Jaarvracht
(kg/jaar)
7.338
1.585
1.906
31
145
19
5,3
108
0,5

Dit voorschrift is een maatwerkvoorschrift op grond van de artikelen 2.7, lid 1 van het
Activiteitenbesluit voor HFK4310mee en artikel 2.4, lid 8 van het Activiteitenbesluit voor TFE en
HFP.
1.3.2
De vrijmaakemissies van TFE, HFP, HCFK’s en HFK’s uit de PTFE-fabriek mogen tot 1 januari 2025
niet meer bedragen dan in onderstaande tabel genoemde waarden.
emissiepunt

beschrijving

component

TL1

granulair

TL16

Poeder/dispersie

TFE
HCFK’s/HFK’s
TFE
HFP

Emissie/batch
1
(g)
8,6
48
8,1
0,6

Jaarvracht
(kg)
71
395
45
1

Dit voorschrift is een maatwerkvoorschrift op grond van de artikelen 2.7, lid 1 van het
Activiteitenbesluit voor HCFK’s/HFK’s en artikel 2.4, lid 8 van het Activiteitenbesluit voor TFE en
HFP.

1

gemiddelde van een serie metingen uitgevoerd in een aaneengesloten periode van twaalf
maanden.
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1.3.3
De emissies van TFE, PFIB en HFP uit de in onderstaande tabel genoemde emissiepunten van de
FEP-fabriek mogen tot 1 januari 2025 niet meer bedragen dan de in de tabel genoemde waarden.
emissiepunt

beschrijving

component

TL20
TL22

TDD scrubber
Over scrubber

Tl25

Extruder

HFP
HFP
PFIB
TFE
HFP
PFIB

Jaarvracht
(kg/jaar)
80
335
28,7
33
35
1,1

Tl26

Droger

TL28

Ontgasser

Tl29

Cooler blender

TL31

Stoffilter
flotatietanks
HF scrubber

HFP
PFIB
HFP
PFIB
PFIB
HFP
HFP
PFIB
HFP
PFIB

4,2
0,2
2,1
0,2
12,3
206
445
0,3
714
23,5

TL32

Dit voorschrift is een voorschrift voor de emissies uit TL32. Voor de overige emissiepunten is dit
voorschrift een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.4, lid 8 van het Activiteitenbesluit.
1.3.4
De vrijmaakemissies van TFE en HFP uit de FEP-fabriek mogen tot 1 januari 2025 niet meer
bedragen dan in onderstaande tabel genoemde waarden.
emissiepunt

beschrijving

component

TL36

-

TFE
HFP

Emissie/batch
2
(g)
0,121
2,13

Jaarvracht
(kg)
0,2
3

Dit voorschrift is een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.4, lid 8 van het Activiteitenbesluit.

2

gemiddelde van een serie metingen uitgevoerd in een in een aaneengesloten periode van twaalf
maanden.
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2.0

DIFFUSE EMISSIES VAN VOS NAAR DE LUCHT

2.1

Algemene maatregelen

2.1.1
Diffuse emissies van vluchtige organische koolwaterstoffen naar de lucht moeten worden
voorkomen of zo veel mogelijk verminderd door toepassing van de volgende maatregelen:
Het aantal potentiële emissiebronnen moet beperkt worden;
Insluitingskenmerken die inherent zijn aan het proces moeten gemaximaliseerd worden;
Zeer betrouwbare apparatuur moet worden geselecteerd;
Onderhoudsactiviteiten moeten worden vergemakkelijkt door de toegang te waarborgen tot
apparatuur waar lekkage mogelijk is;
Bij de bouw en montage van installaties en apparatuur, alsmede bij de inbedrijfstelling en
overdracht daarvan moeten welomschreven en solide procedures worden toegepast
overeenkomstig de vereisten van het ontwerp. Bij de montage van flensverbindingen moet de
juiste druk op de pakkingen worden gezet;
Solide procedures voor inbedrijfstelling en overdracht van installaties/apparatuur
overeenkomstig de vereisten van het ontwerp, moeten worden toegepast;
Apparatuur moet goed onderhouden en tijdig vervangen worden.
2.1.2
Diffuse emissies naar de lucht van vluchtige organische stoffen die vrij komen bij laden en lossen
moeten zo veel mogelijk worden verminderd door toepassing van de volgende maatregelen:
Gebruik van geschikte, gasdichte slangkoppelingen en andere appendages;
Het legen van met gas gevulde slangen in een (vacuüm)tank of gashouder;
Gebruik van slangen bij het laden, lossen of afvullen van flessen met een binnendiameter gelijk
aan de binnendiameter van het achterliggende leidingwerk of van de gaskraan.
In plaats van bovengenoemde maatregelen mag ook gebruik worden gemaakt van vaste laad- en
losarmen die speciaal bedoeld (dedicated) zijn voor de stoffen die beladen of gelost worden.
2.1.3
Vergunninghouder moet emissies naar de lucht van vluchtige organische stoffen verminderen door
het toepassen van:
de maatregelen die zijn genoemd in paragraaf 9.5 van de aanvraag voor een revisievergunning
van 29 maart 2013 (kenmerk Dmg13-025);
de maatregelen die zijn genoemd in paragraaf 4.2 van het plan van aanpak VOS onderzoek
van Chemours van 27 februari 2018 (kenmerk 101019/18-003.042);
de maatregelen om diffuse emissies van dichloormethaan (DCM) te verminderen, die zijn
genoemd in het “Onderzoek naar mogelijkheden tot reductie van dichloormethaan emissies van
mei 2017” van Chemours (rapport D8, ingediend op grond van voorschrift D8 van de
revisievergunning van 3 oktober 2013 (kenmerk 2013023603));
emissiebeperkende technieken, zoals vlinder- en kogelkleppen en spiraalgewonden
grafietpakking, bij vervanging van onderdelen zoals afsluiters en leidingwerk in de F-22 fabriek;
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-

-

de maatregelen die zijn genoemd in het rapport “CN19-113 eerste fase VOS onderzoek diffuse
emissies” van oktober 2019 van Chemours, ingediend op grond van voorschrift 1.1.4 van de
veranderingsvergunning van 6 juni 2016 (kenmerk D-16-1575554), met in achtneming van de
opmerkingen in onze brief van 6 november 2019 met kenmerk 9999142751_9999677843);
de maatregelen die genoemd zijn in het rapport “CN-19-113 registratie koude- middelen en
drogers, met in achtneming van onze opmerkingen in onze brief van 20 september 2019 met
kenmerk 9999115284_9999647713.”

Toelichting
De opmerkingen houden in dat niet volledig voldaan wordt aan de verplichtingen die volgen uit de
voorschriften 2.14 tot en met 2.17. Dit betekent dat bij de uitvoering van de maatregelen uit de
rapporten CN-19-113 de voorschriften 2.1.4 tot en met 2.1.7 in acht moeten worden genomen.
2.1.4
In de inrichting moet een structurele aanpak van diffuse emissies naar de lucht van vluchtige
organische stoffen uit procesinstallaties en installaties voor op- en overslag in werking zijn. De
aanpak moet overeenkomstig zijn met het gestelde in het “Meetprotocol voor lekverliezen”
(Rapportagereeks MilieuMonitor nr. 15 maart 2004).
2.1.5
Indien toepassen van het Meetprotocol, zoals bedoeld in voorschrift 2.1.3, in specifieke gevallen niet
goed mogelijk is, moet vergunninghouder een alternatieve methode toepassen om diffuse emissies
naar de lucht van vluchtige organische stoffen te detecteren en lekken te repareren. Deze
alternatieve methode moet gelijkwaardig zijn met het Meetprotocol, zoals bedoeld in voorschrift
2.1.3. De methode moet, voordat deze wordt toegepast, zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag.
2.1.6
Vanaf twee maanden na het in werking treden van deze beschikking moet een overzicht worden
bijgehouden van de diffuus geëmitteerde fluorkoolwaterstoffen uit de sectie loading en blending.
Uit dit overzicht moet voor elke soort fluorkoolwaterstof blijken wat de maximale omvang van de
diffuse emissie naar de lucht is, die elk kwartaal uit deze sectie vrijkomt naar de lucht. Het overzicht
mag worden gebaseerd op tellingen, metingen, wegingen en/of berekeningen. Het overzicht wordt
binnen de inrichting bewaard. De gegevens moeten jaarlijks via het milieujaarverslag aan het
bevoegd gezag worden gerapporteerd.
2.1.7
Opslagtanks en procesinstallaties waarin grondstoffen, hulpstoffen of producten worden
opgeslagen, die bij heersende opslagcondities een dampspanning hebben van 1kPa of meer,
moeten ieder jaar worden bemeten op diffuse emissies naar de lucht met behulp van een infrarood
camera. De metingen moeten worden uitgevoerd conform de NTA 8399 (2015). Binnen zes
maanden na het inwerkingtreden van dit voorschrift, moet de drijver van de inrichting een plan van
aanpak bij het bevoegd gezag indienen, waaruit blijkt dat aan de NTA 8399 (2015) wordt voldaan.
Dit plan van aanpak bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
Overzicht van de te meten componenten;
De toe te passen meet- en inspectiemethode;
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Planning van de metingen;
Protocol voor de uitvoering van de metingen;
Procedures ten aanzien van de omgang met gevonden lekkages. Daarbij dienen
reparatiegrenzen te worden aangegeven;
Protocol voor de te nemen acties bij geconstateerde lekken, inclusief de daarbij gehanteerde
termijnen;
Procedure ten aanzien van registratie en rapportage van lekken.

2.1.8
De dampen die vrij komen bij de belading van lichters (binnenvaartschepen), zeeschepen,
tankwagons en trucks moeten worden verwerkt in een dampterugwinningseenheid of
dampverwerkingsinstallatie in de volgende gevallen:
Indien het te laden of lossen product bij heersende opslagcondities een dampspanning heeft
van 1 kPa of meer;
Indien de vorige lading product in de lichter, zeeschip, tankwagon of truck bij heersende
opslagcondities een dampspanning heeft van 1 kPa of meer.
2.1.9
Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.
2.1.10
De pompen en compressoren waarmee stoffen of mengsels van stoffen worden verpompt die een
dampspanning bezitten hoger dan 1 kPa bij procesomstandigheden en met 5 % of meer aan FRD903, E1 of polyfluoro-olefinen (gewichtsbasis), moeten geheel gesloten zijn uitgevoerd of zijn
voorzien van een dubbel mechanical seal met spervloeistof of een gelijkwaardige techniek.
2.1.11
In nieuwe leidingsystemen, waarin zich stoffen of mengsels van stoffen kunnen bevinden die een
dampspanning bezitten hoger dan 1 kPa bij procesomstandigheden en met 5 % of meer aan FRD903, E1 of polyfluoro-olefinen (gewichtsbasis), mogen uitsluitend afsluiters worden toegepast van
het type balgafsluiter met een pakkingbus. Vergunninghouder mag een ander type afsluiter met een
vergelijkbare kwaliteit afdichting toepassen volgens de NEN-EN-ISO 15848-1:2015 (inclusief
aanvullingen) nadat vergunninghouder ter beoordeling van het bevoegd gezag een voorstel hiervoor
heeft ingediend en het bevoegd gezag het voorstel positief heeft beoordeeld.
2.1.12
In bestaande leidingsystemen, waarin zich stoffen of mengsels van stoffen kunnen bevinden die een
dampspanning bezitten hoger dan 1 kPa bij procesomstandigheden en met 5% of meer aan FRD903, E1 of polyfluoro-olefinen (gewichtsbasis) mogen vanaf 1-1-2024 uitsluitend afsluiters worden
toegepast van het type balgafsluiter met een pakkingbus of afsluiters van het lage-emissie-type met
een aantoonbaar certificaat, conform hoofdstuk 5.2.6.4 van de TA Luft en hoofdstuk 3.3.1.3 van de
VDI 2440, november 2000. Vergunninghouder mag een ander type afsluiter met een vergelijkbare
kwaliteit afdichting toepassen volgens de NEN-EN-ISO 15848-1:2015 (inclusief aanvullingen) nadat
vergunninghouder ter beoordeling van het bevoegd gezag een voorstel hiervoor heeft ingediend en
het bevoegd gezag het voorstel positief heeft beoordeeld.
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Toelichting
De voorschriften 2.1.1 tot en met 2.1.12 zijn maatwerkvoorschriften op grond van artikel 5.50, lid 1,
van het Activiteitenbesluit, indien het installaties betreft voor op- en overslag van vloeistoffen met
een capaciteit van meer dan 150 m3. Voor overige onderdelen van de inrichting zijn de voorschriften
2.1.1 tot en met 2.1.11 vergunningvoorschriften.
2.2

Onderzoeksvoorschriften

2.2.1
De drijver van de inrichting onderzoekt hoe zij de ontwikkeling van geavanceerde analysetechnieken om sporenhoeveelheden organische fluorverbindingen die in de processen vrij komen
kan kwalificeren. Binnen zes maanden na het inwerking treden van dit besluit moeten de resultaten
van dit onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn toegezonden.
2.2.2
De drijver van de inrichting moet onderzoeken op welke wijzen de diffuse emissies naar de lucht van
HCFK’s uit emissiepunt FL 10/11 (procesriool) van de F-22 fabriek gereduceerd kunnen worden. In
het onderzoek moeten ten minste de volgende aspecten meegenomen worden:
behandeling van deze stroom met emissiereducerende technieken, waaronder in ieder geval
wordt verstaan een stripper;
het (opnieuw) als grondstof toepassen in de F-22- of de Monomerenfabriek.
Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit voorschrift moet het onderzoek aan het
bevoegd gezag zijn toegezonden.
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3.0

MONITORING, REGISTRATIE EN RAPPORTAGE

3.1

Meten en registreren

3.1.1
De emissies naar de lucht uit puntbronnen van FRD-903 en E1 uit puntbronnen moeten vanaf de
inwerkingtreding van dit besluit tot 1 januari 2021 twee keer per jaar gemeten worden. De emissies
naar de lucht uit puntbronnen van FRD-903 en E1 uit puntbronnen moeten vanaf 1 januari 2021
maandelijks gemeten worden. Tevens moeten emissierelevante parameters van de categorie B
worden toegepast, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Metingen hoeven alleen
plaats te vinden bij die puntbronnen, waarvoor op grond van de voorschriften 1.2.3, 1.2.3a of 1.2.3b
een emissiegrenswaarde geldt.
3.1.2
De emissies uit puntbronnen van TFE, HFP, PFIB en de som van HCFK’s en HFKs uit de PTFE- en
de FEP-fabriek moeten tot 1 januari 2025 gemeten worden conform het NeR-controleregime uit
paragraaf 6.7.6 en 6.8.6 van de aanvraag voor een revisievergunning van 29 maart 2013 (kenmerk
Dmg13-025).
3.1.3
De emissies naar de lucht van TFE, TFE-dimeer, ether A/B, HFP, PFAC, PFIB, en de som van
HCFK’s en HFK’s die vrijkomen uit de puntbronnen FL3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek, alsmede
uit de puntbronnen FL27, Fl29, FL30, FL22 en FL23 van de monomerenfabriek, tijdens reguliere en
bijzondere bedrijfsomstandigheden moeten vanaf 1 januari 2024 maandelijks gemeten worden.
Tevens moeten emissierelevante parameters van de categorie B worden toegepast, zoals bedoeld
in het Activiteitenbesluit milieubeheer.
3.1.3a
De emissies naar de lucht van TFE, HFP, PFIB, PMVE, VF-2 en de som van HCFK’s en HFK’s die
vrijkomen uit de puntbronnen, die niet genoemd zijn in voorschrift 3.1.3, tijdens reguliere en
bijzondere bedrijfsomstandigheden, moeten vanaf 1-1-2025 maandelijks worden gemeten. Tevens
moeten emissierelevante parameters van de categorie B worden toegepast, zoals bedoeld in het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
3.1.4
De vrijmaakemissies van TFE en HFP uit de PTFE- en de FEP fabriek moeten tot 1 januari 2024
bepaald worden conform de kentallen en bepalingsmethoden uit de rapporten: “Onderzoek naar
mogelijkheden tot het reduceren van TFE batch vrijmaakemissie bij de Teflon PTFE/Homopolymer
granulaire en dispersie processen (voorschrift D6)” van 13 juli 2015 en “Onderzoek naar
mogelijkheden tot het reduceren van TFE en HFP batch vrijmaakemissie bij het Teflon FEP
dispersie proces (voorschrift D6)” van 14 juli 2015. Jaarlijks moeten de kentallen opnieuw worden
herleid, op de wijze zoals is beschreven in deze onderzoeken. De opnieuw bepaalde kentallen
moeten worden toegepast.
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3.1.5
In afwijking van de voorschriften 3.1.1en 3.1.3 mag de meetfrequentie, na goedkeuring door het
bevoegd gezag, verlaagd worden tot minimaal twee keer per jaar, indien de emissieniveaus
aantoonbaar stabiel zijn.
3.1.6
De gegevens die voor het bepalen van de emissie van FRD-903, TFE, TFE-dimeer, ether A/B, HFP,
PFAC, PFIB, PMVE, VF-2 en de som van HCFK’s en HFK’s naar de buitenlucht van belang zijn,
moeten worden geregistreerd. Deze registratie moet ten minste vijf jaar worden bewaard.
3.1.7
De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn om te bepalen of wordt
voldaan aan de emissiegrenswaarden, alsmede de andere berekeningen en berekeningen die in dit
besluit zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens de eisen zoals gesteld in onderstaande
tabel:
tabel 1 Normbladen
Normbladen voor periodieke metingen van emissies naar de lucht
Type monstername en/of
Referentie of norm
Bijzonderheden
analyse
FRD-903 en E1
Emissiemeetprotocol en meetplan Versie maart 2018
FRD-903 en E1
Kenmerk CN-18-055, inclusief
wijzigingen op grond van
voorschrift 3.1.9
Overige individuele gasvormige NPR-CEN/TS 13649
componenten
Zuurstof
NEN-EN 14789
Waterdamp
NEN-EN 14790
debiet
NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2
Algemene normbladen voor kwaliteitsborging

Bekwaamheid laboratoria

NEN-EN-ISO/IEC 17025

Monsternamestrategie,
NEN-EN 15259
meetdoel, -plan en –rapportage

De metingen en analyses die niet
onder accreditatie worden
uitgevoerd, mogen afwijken van
deze norm, mits een
gelijkwaardige manier van werken
kan worden aangetoond.
Voor FRD-903 en E1 mag
afgeweken mag worden mits dit in
meetprotocol CN-18-055 is
aangegeven.

Toelichting:
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3.1.7a
De meetrapportage moet voor de periodieke metingen van FRD-903 en E1, waarvan in
emissiemeetprotocol en meetplan CN-18-055 (versie maart 2018) is aangegeven dat de meetpunten
niet voldoen aan NEN-EN-15259, beschrijven op welke wijze hiermee wordt omgegaan. De
beschrijving moet zodanig zijn dat de betrouwbaarheid in relatie staat tot de vermelde afwijking van
NEN-EN 180259. In ieder geval moet de meetonzekerheid vermeldt worden. De metingen moeten
zijn uitgevoerd zoals beschreven in de meetrapportage.
3.1.8
Vergunninghouder mag afwijken van de in voorschrift 3.1.7 genoemde normen, mits dit is
toegestaan in de NPR 8117 “Richtlijn ingeval van afwijken van emissiemeetnormen”.
3.1.9
Voor emissiepunten die niet zijn genoemd in het Emissiemeetprotocol en meetplan FRD-903 en E1,
zoals bedoeld in voorschrift 3.1.7, moet vergunninghouder het Emissieprotocol en meetplan aan
passen, conform de in het Emissiemeetprotocol opgenomen systematiek.
3.1.10
Voorafgaand aan het uitvoeren van een meting moet de opzet van de meting (monstername en
analyse(s)) worden beschreven in een meetplan. Het meetplan moet ten minste 1 maand voor het
uitvoeren aan de meting ter goedkeuring worden ingediend bij het bevoegd gezag. De betreffende
metingen worden daarna conform het goedgekeurde meetplan uitgevoerd. Voor periodieke
metingen moet eenmalig een meetplan worden opgesteld.
3.1.11
Het uitvoeren van periodieke metingen geschiedt door een rechtspersoon die voor deze
verrichtingen geaccrediteerd is door een accreditatie-instantie. Indien de metingen worden verricht
door een niet-geaccrediteerde instantie dient vooraf goedkeuring te zijn verkregen van het bevoegd
gezag. De kwaliteit dient dan op andere wijze aantoonbaar geborgd te zijn.
3.1.12
Een periodieke meting bestaat uit een serie van ten minste drie deelmetingen. De duur van een
deelmeting bedraagt een half uur. Indien daartoe aanleiding bestaat, zoals bij batchgewijze
processen, het meten van lage concentraties of bij emissies met een sterk discontinu fluctuerend
emissiepatroon mag in het meetplan gemotiveerd een afwijkende meetduur en/of een afwijkend
aantal deelmonsters worden opgenomen. Het resultaat van een afzonderlijke meting is het
gemiddelde van de deelmetingen, verminderd met de meetonzekerheid. De meetonzekerheid moet
worden vastgesteld op grond van de uit de metingen beschikbare informatie en gegevens van de
meetapparatuur en informatie over de gebruikte meetmethode of meetnorm. De meetonzekerheid
mag niet meer bedragen dan aangegeven in onderstaande tabel:
Elementen
Organische fluorverbindingen
Debiet

Maximale meetonzekerheid (%)
40
20
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Bij het bepalen van de meetonzekerheid wordt het gemiddelde van het aantal deelmetingen
gecorrigeerd voor het aantal deelmetingen.
3.1.13
Vervallen
3.1.14
Een periodieke meting wordt verricht bij bedrijfsomstandigheden die representatief zijn voor
reguliere bedrijfsvoering (indien de emissiegrenswaarde betrekking heeft op reguliere
bedrijfsvoering) of voor bijzondere bedrijfsomstandigheden (indien de emissiegrenswaarde
betrekking heeft op bijzondere bedrijfsomstandigheden).
3.1.15
Vervallen
3.1.16
Het bevoegd gezag wordt minimaal een week van te voren op de hoogte gesteld van de datum en
het tijdstip waarop een periodieke meting is ingepland. Mocht een periodieke meting niet kunnen
plaatsvinden dan dient dit zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag gemeld te worden.
3.1.17
Aan de emissiegrenswaarden uit voorschrift 1.2.1, 1.2.2, 1.2.2a 1.3.1 en 1.3.2 wordt voldaan indien
het gemiddelde van alle gemeten vrachten van de in voorschrift 1.2.1, 1.2.2, 1.2.2a, 1.3.1 en 1.3.2
bedoelde stoffen, gesommeerd over vier opeenvolgende kwartalen, lager is dan de
emissiegrenswaarden in de voorschriften 1.2.1, 1.2.2, 1.2.2a, 1.3.1 en 1.3.2. Een gemeten vracht
wordt berekend uit het product van een afzonderlijke meting, zoals bedoeld in de voorschriften 3.1.1
en 3.1.3 en het hierbij behorende gemeten debiet. Bij de berekening vindt geen correctie voor de
meetonzekerheid plaats.
Rapportage
3.1.18
Het meetrapport van een periodieke meting moet vanaf een maand na uitvoering van de meting
voor het bevoegd gezag op locatie beschikbaar zijn. Binnen een maand na afloop van een kwartaal
moet de drijver van de inrichting aan het bevoegd gezag het volgende rapporteren over het
betreffende kwartaal:
de resultaten van de afzonderlijke metingen van, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.1, 3.1.3 en
3.1.9;
de gemeten debieten over het betreffende kwartaal;
de vracht van de stoffen, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.1 en 3.1.3.
Indien in een kwartaal, op grond van voorschrift 3.1.5, geen metingen hebben plaats gevonden,
vervalt de rapportageplicht, zoals bedoeld in dit voorschrift.
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Toelichting
Meetrapporten moeten op grond van art. 5.17, lid 1, Awb op diens eerste verzoek aan de
toezichthoudend ambtenaar ter inzage en beoordeling worden aangeboden. Dit geldt op grond van
art. 5.15, lid 3 Awb ook voor personen die hem op diens aanwijzing vergezellen.
Toelichting bij alle voorschriften
De voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.18 zijn vergunningvoorschriften voor de monitoring van
reguliere emissies en de emissies tijdens bedrijfsomstandigheden uit de F-22-fabriek, de
Monomerenfabriek, en de emissiepunten TL 32 van de Fep-fabriek en L40 van de Vitonfabriek.
De voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.18 zijn maatwerkvoorschriften op grond van de artikelen 2.7,
tiende lid, en 2.8, vierde lid, van het Activiteitenbesluit voor de monitoring van reguliere emissies en
de emissies tijdens bedrijfsomstandigheden uit overige onderdelen van de inrichting.
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4.0

AFVALSTOFFEN

4.1

Registratie

4.1.1
De drijver van de inrichting registreert, in aanvulling op artikel 10.38 van de Wet milieubeheer:
afvalstoffen die FRD, E1 en polyfluoro-olefinen bevatten;
het gehalte aan FRD, E1 en polyfluoro-olefinen in afvalstoffen;
4.1.2
Het gehalte aan FRD, E1 en polyfluoro-olefinen, zoals bedoeld in voorschrift 4.1.1, moet eenmalig
door middel van meting, of een door het bevoegd gezag goedgekeurde gelijkwaardige bepaling,
worden vastgesteld. Indien het gehalte FRD, E1 en polyfluoro-olefinen in een afvalstof kan variëren,
moet vaker gemeten worden. De meting of bepaling moet zodanig worden uitgevoerd dat eenduidig
kan worden bepaald hoeveel FRD, E1 of polyfluoro-olefinen in een afvalstroom aanwezig zijn. De
meting of bepaling moet binnen zes maanden na het inwerking treden van dit besluit zijn uitgevoerd.
4.1.3
De drijver van de inrichting stelt procedures op waarin zij per afvalstof aangeeft op welke wijze de
gehaltes aan FRD, E1 en polyfluoro-olefinen bepaald worden. Hierin moeten de aspecten die in
voorschrift 4.1.2 zijn genoemd, worden opgenomen. De procedures moeten binnen drie maanden
na het inwerking treden van dit besluit zijn opgesteld, en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag
worden overgelegd. De procedures moeten daarna actueel worden gehouden.
4.1.4
Ieder jaar rapporteert de drijver van de inrichting aan het bevoegd gezag in het milieujaarverslag,
welke afvalstoffen met FRD, E1 en polyfluoro-olefinen gedurende het rapportagejaar de inrichting
hebben verlaten. De rapportage bevat de afvalstromen en de hoeveelheden FRD en polyfluoroolefinen. Daarbij wordt ook vermeld de verwerkingsmethode en de bestemming van de afvalstoffen.
4.2

Preventie

4.2.1
De drijver van de inrichting moet een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om het ontstaan
van afvalstoffen met FRD, E1 of polyfluoro-olefinen te reduceren. Het onderzoek moet ingaan op de
volgende aspecten:
een beschrijving van het bedrijf en de processen;
een balans zoals bedoeld in voorschrift 4.2.2;
een overzicht van het gehalte aan FRD, E1 en polyfluoro-olefinen in gewichtsprocenten;
een kostenberekening;
een bron-/oorzaakanalyse per afvalstroom;
de wijze van meten en registreren;
preventiemaatregelen, reeds genomen en gepland;
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een overzicht met aanvullende maatregelen;
haalbaarheidsanalyses;
doelstellingen en planning.
Het onderzoek moet binnen zes maanden na het inwerking treden van dit besluit ter goedkeuring
aan het bevoegd gezag worden overgelegd. De in het onderzoek beschreven zekere maatregelen
moeten worden uitgevoerd.
4.2.2
De drijver van de inrichting stelt eenmalig van FRD, E1 en polyfluoro-olefinen een sluitende balans
op, zowel per fabrieksonderdeel als voor de hele inrichting. In de balans is per afvalstof opgenomen
op welke wijze en hoeveel FRD, E1 en polyfluoro-olefinen de inrichting binnenkomen (als grondstof
of hulpstof), op welke wijze en hoeveel FRD, E1 en polyfluoro-olefinen de inrichting verlaten (als
product, afvalstof of emissie naar lucht, bodem of water) en op welke wijze en hoeveel FRD, E1 en
polyfluoro-olefinen in de inrichting ontstaan of zich ophopen. Bij significante wijzigingen in de
procesvoering of aan- en afvoer van grond-, hulp- en afvalstoffen moet de balans geactualiseerd
worden. De balans moet binnen zes maanden na het inwerking treden van dit besluit zijn opgesteld,
en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
Toelichting
Met een sluitende massabalans kan op een kwantitatieve wijze inzichtelijk worden gemaakt waar
over een langere periode (bij voorbeeld een jaar) ingaande ZZS gebleven zijn.
4.3

Mengen

4.3.1
Afvalstoffen waarvan, op grond van voorschrift 4.1.1, is vastgesteld dat deze FRD, E1 of polyfluoroolefinen kunnen bevatten, moeten gescheiden worden en gescheiden worden gehouden van andere
afvalstoffen.
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN
Huidige vergunningssituatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel
meldingen geaccepteerd:
Soort vergunning
Revisievergunning*

Datum
3 oktober 2013

Kenmerk
2013023603

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

20 maart 2014

2014008280

22 juli 2014

2014020781

11 augustus 2014

2014023635

8 januari 2015

2014037329

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

27 januari 2015

2015001976

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

19 juni 2015

2015016428

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
b en e Wabo)

11 augustus 2015

Documentidentificatie
9999343715

Onderwerp
Revisievergunning voor een
inrichting voor de productie
van synthetische organische
polymeren gelegen aan de
Baanhoekweg 22 te Dordrecht.
Lossen 100% HCl

Aanpassen schoonmaakplaats
UF membranen (Teflon®
fabrieken)
Plaatsen schuimhuis (Delrin®
fabriek)
Vervangen van de huidige
doseerinstallatie van zoutzuur
(33%) door een
doseerinstallatie van
zwavelzuur (96%) op het
koelsysteem van de Freon®
fabriek
Toepassen in het
productieproces van de
milieuvriendelijker hulpstof
P1010 ter vervanging van
gefluorideerde hulpstoffen
(Teflon® PTFE fabriek)
Vervangen van een
ondergrondse leidingstraat
waar leidingen met 34% aqHCl
en 28% aqHF in liggen ten
behoeve van het laden van
spoorketelwagons of ISOcontainers door een
leidingbrug
Het verplaatsen van de lozing
van het afvalwater van de
P&IP fabrieken van
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Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

21 augustus 2015

2015022069

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)

7 december 2015

D-151524763

10 februari 2016

D-161532780

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)

9 mei 2016

D-16-1543382

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

6 juni 2016

D-16-1575554

lozingspunt WSHD1 naar
lozingspunt WSHD4
Aanpassen extruder G-lijn en
op termijn uit bedrijf nemen
van extruders D- en E lijnen
(Delrin®finishing fabriek)
Het plaatsen van een DAF-unit
ter vervanging van een
trommelzeef
Het geschikt maken van de
chloroform losinstallatie voor
het lossen van vrachtwagens
en het lossen van ISO
containers die per spoor
worden aangevoerd
Het plaatsen van een
ontstoffingsunit na de Lextruder lijn in de Delrin®
finishing afdeling (DFA) om
stofdeeltjes uit het product te
verwijderen
Het veranderen van de
emissienormen voor de Viton®
fabriek

25 oktober 2016

D-16-1632462

11 april 2017

D-00168191

Ambtshalve wijziging
(ex. Art.2.31, eerste lid
onder b Wabo)

18 april 2017

D-17-1658300

Wijziging op verzoek
(ex. Art.2.31, tweede lid
onder b Wabo)

24 april 2017

D-17-1659119

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

24 mei 2017

D-00170002

Veranderingsvergunning

8 juni 2017

D-17-1664428

Het plaatsen van een extra
olieafscheider in het
bedrijfsrioleringssysteem
Uitbreiding van de
opslaghoeveelheid van
organische peroxiden bij de
Teflon®PTFE fabriek
Ambtshalve wijziging
voorschriften met betrekking
tot de lozing en/of emissie van
de stoffen FRD903 en E1
Het intrekken van de vergunde
activiteit 'verbranden van
supernate in de thermal
converter'
Het wijzigen van de
verpakkingseenheden van
Opteon-producten op het
logistiek container centrum
(LCC)
Het vervangen van twee
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(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)

20 juli 2017

999948931_99
99328947

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a Wabo)

9 augustus 2017

999948928_
9999335464

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

9 augustus 2017

999950095_
9999336495

warmtekrachtcentrales
(WKK's) door twee boilers met
twee stookinstallaties
Het vervangen van de stalen
opslagtank P-FB09 voor
waterige HF (waterstoffluoride)
stromen door een nieuwe, van
vergelijkbare grootte, kunststof
tank
Bouwen van een bouwwerk
voor het installeren van
equipment inclusief alle
benodigde voorzieningen voor
een alternatieve productielijn
Het gebruik van de extruder in
de Teflon® FEP fabriek

16 augustus 2017

999948929
9999336735

Wijziging betreft een
verruiming van de geluidruimte

12 oktober 2017

999956049_
9999353084

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

27 februari 2018

999971898_
9999409119

Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)
Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

25 mei 2018

999978769
9999451799

Het maken van een nieuwe
aansluiting voor het reeds
aanwezige (en reeds
vergunde) Warmte Overdracht
Station (WOS)
Het op- en overslaan van klein
verpakkingen van acht
additieven in een nieuwe
brandveilige
opslagvoorziening, ten
behoeve van de Viton®
polymeer fabriek
Het plaatsen van een hekwerk
inclusief groenvoorziening

28 mei 2018

999973218
9999406311

22 juni 2018

999973477_
9999446931

Betreft het tijdelijk uitvoeren
van proefnemingen in de
Teflon™ FEP fabriek
Het ompakken van de nieuwe
stof Opteon™ 1100 vanuit ISO
containers naar ton tanken,
drums en cilinders met behulp
van de reeds bestaande en
vergunde installatie in de
afdeling Loading & Blending
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Veranderingsvergunning
(ex. art. 2.1, lid 1 onder
a en e Wabo)

22 juni 2018

999980771_
9999442459

Ambtshalve wijziging (ex
art. 2.31, lid 1, b en art.
2.31, lid 2, b Wabo)

22 oktober 2018

999984313_99
99498456

Het vervangen van twee
opslagtanks voor waterig
zoutzuur door twee nieuwe
opslagtanks (West en Oost Aq.
HCL tanks)
Het aanscherpen van de
maximale jaarvracht voor de
indirecte lozing van FRD

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo
gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.
Bevoegd gezag
De hoofdactiviteiten van Chemours vallen volgens bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
behorende bij Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onder:
categorie 1.3 onder a: meer dan 15 MW geïnstalleerd motorisch vermogen;
categorie 1.3 onder b: meer dan 50 MW geïnstalleerd thermisch vermogen;
categorie 4.3 onder a. sub 13: productie van meer dan 5 kiloton synthetische organische
polymeren per jaar of meer;
categorie 4.3 onder c: productie van meer dan 1 kiloton gehalogeneerde organische
verbindingen per jaar of meer;
categorie 28.1 onder b: bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen;
categorie 28.4. onder c onder 2: verwerken van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke
afvalstoffen.
Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit
risico’s zware ongevallen 2015 van toepassing is.
Daarom zijn wij op grond van artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Bor het
bevoegd gezag in het kader van de Wabo.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de
Wabo, de uitgebreide voorbereidingsprocedure.
Adviezen en zienswijzen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur.
Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in
§ 6.1 van het Bor, hebben wij de volgende instanties/bestuursorganen de gelegenheid geboden om
te adviseren op dit besluit:
Burgemeester en wethouders van Dordrecht;
Waterschap Hollandse Delta;
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-

Rijkwaterstaat;
Inspectie Leefomgeving en Transport.

Daarnaast hebben wij de volgende bestuursorganen de gelegenheid geboden om te adviseren op
dit besluit:
Burgemeester en wethouders van Papendrecht;
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht.
Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:
op 3 juli 2019 van de gemeente Sliedrecht;
op 3 juli 2019 van de gemeente Papendrecht;
op 11 juli 2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport;
op 12 juli 2019 van de gemeente Dordrecht.
Ter voldoening aan het bepaalde in de Wabo en afdeling 3.4 van de Awb heeft het ontwerpbesluit
voor een ieder ter inzage gelegen van 6 juni 2019 tot 17 juli 2019. Naar aanleiding hiervan zijn op
17 juli 2019 zienswijzen ingebracht door Chemours Netherlands B.V.
In de paragraaf adviezen en zienswijzen vatten wij de uitgebrachte adviezen en zienswijzen samen,
en geven onder elk advies en zienswijze onze reactie.
Activiteitenbesluit milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats
kunnen vinden, algemene regels opgenomen.
Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van
toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In
de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het
Activiteitenbesluit is aangegeven.
De voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en
activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.
Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen in de vergunning uitsluitend
aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgenomen ten aanzien van deze activiteiten voor
zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.
Met betrekking tot de actualisatie van de vergunning bij Chemours is van belang afdeling 2.3, lucht
en geur, en paragraaf 5.1.7, installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen, van het
Activiteitenbesluit.
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Er worden in dit geval aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld. Hieronder, bij Overwegingen
en toetsing milieu wordt uitgewerkt welke maatwerkvoorschriften dit betreft, alsmede de grondslag
van deze maatwerkvoorschriften.
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN
Toetsingskader
Overeenkomstig artikel 2.31, eerste lid, van de Wabo moet en overeenkomstig artikel 2.31, tweede
lid van de Wabo kan het bevoegd gezag voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen.
Op grond van 2.31, eerste lid, onder b, van de Wabo moeten wij de voorschriften van de
omgevingsvergunning wijzigen indien blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu
veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het
milieu, verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten
worden beperkt. Gelet op de uitspraak van 28 juni 2018 van de Rechtbank Den Haag
(ECLI:NL:RBDHA:2018:7464) kan ook nieuwe kennis over de milieugevolgen van de activiteiten van
een inrichting grondslag zijn voor een ambtshalve actualisatie op grond van artikel 2.31, eerste lid,
onder b van de Wabo.
Op grond van 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo kunnen wij de voorschriften van de
omgevingsvergunning wijzigen voor zover dit in het belang is van de bescherming van het milieu.
Bij de beslissing moeten wij in ieder geval:
de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a van de Wabo betrekken;
rekening houden met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b van de Wabo;
de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c van de Wabo in acht nemen.
Hieronder lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het
toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.
Beste beschikbare technieken (BBT)
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt er van
uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden
toegepast.
Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies
en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.
BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld
overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in
artikel 1.1, eerste lid van het Bor):
met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die
worden vastgesteld op basis artikel 75, tweede lid, van de Richtlijn industriële emissies (RIE).
Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE;
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-

met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, zevende lid, worden de bestaande BREF’s
bedoeld. Het hoofdstuk uit een BREF waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk)
staan geldt als BBT-conclusies (totdat nieuwe BBT-conclusies overeenkomstig artikel 75,
tweede lid, zijn vastgesteld).

BBT-conclusies worden door de Europese Commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie dat
gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling
omgevingsrecht.
Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is
aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als
de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten
van de activiteit of het proces behandelen, moet het bevoegd gezag de BBT zelf vaststellen. Hierbij
houdt het bevoegd gezag, conform artikel 5.4, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht, in ieder
geval rekening met:
de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven
in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van
de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk
zijn beproefd;
de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water- en de energie-efficiëntie;
de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico’s voor het milieu te
voorkomen of tot een minimum te beperken;
de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.
De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat
ten minste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.
Concrete bepaling BBT
Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd uit bijlage 1 van richtlijn
nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële
emissies. Het gaat om de volgende activiteiten:
categorie 4.1 f: chemische installatie voor de fabricage van halogeenhoudende
koolwaterstoffen;
-

categorie 4.1h: chemische installatie voor de fabricage van kunststof materialen (polymeren,
kunstvezels, cellulosevezels).
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Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij
vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag de actualiteit van de BBT-conclusies moet
nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies
hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de
concepten (drafts) van herziene BREF’s.
Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde
BBT-conclusies:
BBT-conclusies
Productie van grote hoeveelheden organischchemische producten (BREF LVOC)
Gangbare systemen voor gemeenschappelijke
behandeling en beheer van afvalwater en afgas in
de chemische sector (BREF CWW)
BREF Polymeren

Revisie datum
November 2017
Mei 2016

Augustus 2007

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden de volgende van toepassing
zijnde specifieke literatuur:
JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations (REF
Monitoring) van 2018.
De notitie potentiële ZZS van het RIVM van 19 januari 2018.
Update lijst potentiële ZZS van het RIVM augustus 2018 van 11 september 2018.
Update lijst potentiële ZZS van het RIVM augustus 2018 van 25 februari 2019.
Techno-economische studie voor de potentiële reductie van emissie van fluoro-componenten,
McDermott (voorheen CB&I), 14 december 2018.
Advies RIVM over de te hanteren stofklasse van emissies naar de lucht bij Chemours.
Met betrekking tot de bepaling van BBT zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4, derde
lid, van het Bor. De technieken van McDermott veroorzaken weinig afvalstoffen (destructie in plaats
van adsorptie aan koolfilters dat tot een te verbranden afvalstroom leidt) [derde lid onder a]. Het
gebruik van andere stoffen door Chemours is misschien deels haalbaar, maar niet op korte termijn.
Er zal een emissie van persistente stoffen blijven, waardoor de technieken van McDermott nodig zijn
[derde lid, onder b]. Terugwinning van de emissies is, gezien de persistente aard van de stoffen niet
aan de orde [derde lid, onder c].
De technieken van McDermott zijn gebaseerd op recente praktijkervaringen in de industrie [derde lid
onder d en e]. Door toepassing van deze technieken zullen de emissies van Chemours fors
gereduceerd worden evenals de effecten op de omgeving [derde lid onder f en j]. Wij houden
rekening met een implementatietermijn, gebaseerd op het rapport van McDermott [derde lid onder
h]. Wij zijn van mening dat het sterk reduceren van emissies van ZZS opweegt tegen het extra
gebruik van hulpstoffen en energie [derde lid onder i]. Het rapport van McDermott geeft aan dat haar
technieken veilig bedreven kunnen worden [derde lid onder k]. Hieronder gaan wij in meer detail in
op de technieken van McDermott.
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Toetsingskader maatwerkvoorschriften
Bij het stellen van maatwerkvoorschriften moeten wij in ieder geval betrekken (artikel 8.40, lid 2,
juncto artikel 8.42, tweede lid, Wm):
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan
veroorzaken;
de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, mede in hun onderlinge
samenhang bezien;
de met betrekking tot de inrichting en de omgeving daarvan redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu,
die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor
zover zij niet kunnen worden voorkomen;
de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende
milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bijlage 2 van de
Wet milieubeheer;
de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van meetregelen;
de toepassing van voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken.
Uit een studie van McDermott van 14 december 2018 is naar voren gekomen dat nieuwe technische
mogelijkheden beschikbaar zijn gekomen om de emissie van zeer zorgwekkende stoffen naar de
lucht bij Chemours verder te reduceren. Dit geeft aanleiding tot het wijzigen van de voorschriften in
de omgevingsvergunning en het stellen van maatwerkvoorschriften.
Conclusie
Wij maken gebruik van de bevoegdheid om de voorschriften van de omgevingsvergunning(en), te
wijzigen in het belang van de bescherming van het milieu, en omdat gebleken is dat de nadelige
gevolgen voor het milieu, gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming
van het milieu, verder moeten worden beperkt. Tevens maken wij gebruik van onze bevoegdheid om
maatwerkvoorschriften te stellen. Voor de overwegingen wordt verwezen naar de hierna volgende
paragrafen.
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU
Inleiding
Bij Chemours komen emissies naar de lucht vrij van organische fluorverbindingen. Deze stoffen zijn
te kenmerken als zeer zorgwekkende stoffen waarvoor een minimalisatieverplichting geldt.
In het kader van het vaststellen van BBT voor de inrichting hebben wij op 18 april 2018 aan
McDermott (voorheen CB&I) te Den Haag opdracht gegeven voor het uitvoeren van een technoeconomische studie naar de mogelijkheden voor de reductie van de emissie van organische
fluorverbindingen bij Chemours. Op 14 december 2018 verscheen het rapport “Technoeconomische studie voor een totaal concept voor de potentiële reductie van emissie van fluorocomponenten” van McDermott. In deze studie geeft McDermott aan hoe met behulp van
geavanceerde technologieën de emissies van FRD en overige organische fluorcomponenten naar
lucht en water kosteneffectief met meer dan 95 % gereduceerd kunnen worden. De studie spitst zich
toe op de productie van fluor chemicaliën bij de vestiging van Chemours in Dordrecht. Wij zijn van
mening dat de technologieën die in dit rapport zijn beschreven op termijn bij Chemours toegepast
kunnen worden.
Gezien het feit dat er nieuwe technische mogelijkheden beschikbaar zijn gekomen om de emissie
van zeer zorgwekkende stoffen bij Chemours verder te reduceren, zien wij aanleiding en zijn wij
tevens bevoegd de voorschriften van de omgevingsvergunning van Chemours aan te scherpen en
tevens maatwerkvoorschriften te stellen.
Op grond van artikel 2.31, eerste lid, onder b van de Wabo wijzigt het bevoegd gezag de
voorschriften van de omgevingsvergunning indien blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu veroorzaakt, gezien de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu,
verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden
beperkt.
Op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo kan het bevoegd gezag de voorschriften
van de omgevingsvergunning wijzigen voor zover deze betrekking hebben een activiteit als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder e, en voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu
is.
Met betrekking tot emissies naar de lucht, waarop afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van
toepassing is, kan het bevoegd gezag, op grond van artikel 2.4, achtste lid en artikel 2.7, eerste lid,
van het Activiteitenbesluit, in plaats van de emissiegrenswaarden uit artikel 2.5 en 2.6,
maatwerkvoorschriften of andere eisen stellen om luchtverontreiniging te voorkomen dan wel voor
zover dat niet mogelijk is zoveel mogelijk te beperken, indien de geografische ligging, de plaatselijke
milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de installatie daar aanleiding toe geven.
De aanscherping en het stellen van maatwerk heeft betrekking op de reductie van de emissies van
de organische fluorverbindingen FRD 903, E1, polyfluoro-olefinen, en HCFK’s/HFK’s naar de lucht
door middel van emissiegrenswaarden, emissie reducerende maatregelen en
monitoringsvoorschriften.
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Deze aanscherping sluit deels aan bij het persbericht van 10 september 2018 van Chemours.
Hierin geeft het bedrijf aan dat zij van plan is:
de emissie van FRD naar water en lucht gefaseerd te reduceren (met 95 % eind 2019 en 99 %
eind 2020 ten opzichte van de emissieniveaus van 2017);
de emissies van alle overige organische gefluoreerde stoffen te reduceren met 80 % in 2023.
In 2018 en 2019 zijn twee onderzoeken van Chemours verschenen naar reductiemogelijkheden van
diffuse emissies naar de lucht van vluchtige organische stoffen. Naar aanleiding van deze rapporten
zien wij, in het belang van de bescherming van het milieu, aanleiding om voorschriften op te nemen
om deze emissies te reduceren en maatwerkvoorschriften te stellen.
Verder nemen wij, gezien de risicobeoordeling voor zeer zorgwekkende stoffen uit het Landelijk
Afvalstoffenplan (LAP), voorschriften op met betrekking tot de registratie van afvalstoffen die
organische fluorverbindingen bevatten, alsmede met betrekking tot de mogelijkheden om deze
afvalstoffen te verminderen.
Geïntegreerd beheer van emissies naar de lucht van organische fluorverbindingen
Emissies die vrij komen
De inrichting van Chemours omvat de volgende fabrieken en activiteiten, waar emissies naar de
lucht van de organische fluorverbindingen FRD, E1, polyfluoro-olefinen, en HCFK’s/HFK’s vrij
komen:
productie van HCFK-22 (F-22 fabriek);
de productie van TFE-monomeer, HFP-monomeer en TFE-dimeer (Monomerenfabriek);
de productie van fluorpolymeer PTFE (PTFE-fabriek);
de productie van fluorpolymeer FEP (FEP-fabriek);
de productie van fluorelastomeren (Viton fabriek);
Fluorchemicals loading & blending;
Regeneratie afvalproducten;
Grondwaterzuivering (GWZI);
Afvalwaterzuivering.
De emissie naar de lucht van FRD bestaat vrijwel geheel uit gasvormig FRD-903. Er kunnen echter
ook zeer kleine hoeveelheden FRD-902 gebonden aan stof of als aerosol vrij komen. Bij analyse
van gasvormige stromen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen FRD-902 en FRD 903.
Daarom wordt in dit besluit met betrekking tot emissies naar de lucht uitsluitend over FRD-903
gesproken.
De emissies komen zowel vrij tijdens reguliere bedrijfsomstandigheden als tijdens bijzondere
bedrijfsomstandigheden. Ook komen deze stoffen diffuus vrij.
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Samengestelde emissie-eisen voor FRD-903, E1, polyfluoro-olefinen en HCFK’s/HFK’s
McDermott beschrijft in haar rapport technieken om FRD en E1 houdende stromen te behandelen
door middel van basische absorptie, decarboxylatie en plasmadestructie. In haar persbericht geeft
Chemours aan de emissies naar de lucht van FRD-903 en E1 - in ieder geval in eerste instantie - te
willen reduceren door middel van actief koolstofbedden.
Op dit moment worden stromen polyfluoro-olefinen en HCFK’s uit meerdere fabrieken naar de
thermal converter (TC) geleid. McDermott beschrijft in haar rapport technieken om polyfluoroolefinen en HCFK’s en HFK’s te behandelen door middel van absorptie in een
permanganaatoplossing, decarboxylatie en plasmadestructie. McDermott geeft in haar rapport ook
aan dat de emissies van deze organische fluorverbindingen in een of enkele installaties verwerkt
kunnen worden. In haar persbericht geeft Chemours aan aanvullend een thermal oxidiser te
plaatsen voor de verwerking van meer stromen van deze organische fluorverbindingen.
Gelet op de hierboven beschreven technische mogelijkheden achten wij het redelijk om lagere
jaarvrachten en concentratie-grenswaarden vast te stellen voor de emissies van FRD-903 en E1 uit
de PTFE-fabriek, de FEP-fabriek en de waterzuivering. Ditzelfde geldt voor de jaarvrachten en
concentratie-grenswaarden van de emissies naar de lucht van polyfluoro-olefinen en HCFK’s/HFK’s
voor de gehele inrichting. De jaarvrachten en concentratie-grenswaarden bestaan uit de som van de
emissies die tijdens reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden vrij komen. Op deze wijze kan
Chemours op een kosteneffectieve en efficiënte manier emissie reducerende technieken inzetten.
Deze nieuwe jaarvrachten zijn gebaseerd op de vergunde (maximale) jaarvrachten en de door
McDermott genoemde reductiepercentages, met in achtneming van een onzekerheidsmarge. Wij
hebben geen aanleiding om eraan te twijfelen dat met deze wijziging van de
vergunningvoorschriften, Chemours niet in haar vergunde maximale productiecapaciteit wordt
beperkt. Van een (gedeeltelijke) intrekking van de vergunning als bedoeld in artikel 2.33 van de
Wabo is dan ook geen sprake.
Hieronder werken wij dit nader uit. Allereerst gaan wij in op de classificering van fluorhoudende
koolwaterstoffen die bij Chemours vrij komen, daarna gaan wij in op de wijze van aanscherping van
de emissiegrenswaarden en het monitoringsregime.
Diffuse emissies naar de lucht van vluchtige organische stoffen
Op grond van de vergunningvoorschriften 1.1.4 en 1.1.5 van de omgevingsvergunning van 6 juni
2016 heeft Chemours twee onderzoeken uitgevoerd naar reductiemogelijkheden van diffuse
emissies naar de lucht van vluchtige organische stoffen. Door middel van een systeem van
goedkeuring (door ons) en het opstellen van een plan van aanpak volgt reeds de verplichting tot het
treffen van diverse reductiemaatregelen. Om met de onderhavig besluitvorming alle aspecten van
het onderwerp ‘emissies naar de lucht’ te adresseren, hetgeen de duidelijkheid vergroot, zien wij
aanleiding om de verplichting tot het treffen van reductiemaatregelen ten aanzien van diffusie
emissies nu concreet als vergunningvoorschriften vast te leggen. Om overlap in de juridische
grondslag te voorkomen dienen de betreffende vergunningvoorschriften van de
omgevingsvergunning van 6 juni 2016 en onze daarop gebaseerde goedkeuringsbesluiten en/of
aanwijzingen te worden ingetrokken.
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In de paragraaf “Diffuse emissies naar de lucht van vluchtige organische stoffen” gaan wij hier nader
op in.
Classificering fluorhoudende koolwaterstoffen
Toetsingskader
Indeling stoffen
In het Activiteitenbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen het type stof dat geëmitteerd wordt.
Afhankelijk van het type stof gelden strenge of minder strenge emissie-eisen.
Op grond van artikel 1.1, derde lid, van het Activiteitenbesluit zijn in artikel 1.3b van de
Activiteitenregeling stoffen ingedeeld in stofcategorieën en stofklassen. Dit is uitgewerkt in bijlage
12a en 12b van het Activiteitenbesluit. Gasvormige organische stoffen worden ingedeeld in de
stofcategorie gO (onderverdeeld in de stofklassen gO.1, gO.2 en gO.3) of in de stofcategorie zeer
zorgwekkende stoffen (ZZS), onderverdeeld in de stofklassen ERS, MVP1 en MVP2.
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit kan zijn
omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren en/of zich in de
voedselketen ophopen.
Met betrekking tot emissies naar de lucht wordt, overeenkomstig artikel 2.3b van het
Activiteitenbesluit, onder een zeer zorgwekkende stof verstaan een stof die voldoet aan een of meer
criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van de REACH verordening. Het RIVM heeft een nietlimitatieve lijst opgesteld van stoffen die aan deze maatstaf voldoen.
Het tweede lid van artikel 2.3b van het Activieitenbesluit bepaalt dat hierover nadere regels zijn
gesteld bij ministeriele regeling, te weten de Activiteitenregeling milieubeheer, meer in bijzonder
artikel 1.3c van die regeling. Dit laatste veronderstelt een kwalificatiemogelijkheid van ZZS op
nationaal niveau, welke is verankerd in artikel 2.3b, eerste lid, van het Activiteitenbesluit. Of aan één
of meer criteria uit artikel 57 van REACH wordt voldaan, vergt een nadere beoordeling. Dit impliceert
dat het bevoegd gezag binnen de grenzen van artikel 2.3b van het Activiteitenbesluit, een zekere
‘milieutechnische’ beoordelingsruimte toekomt.
In het kader van deze ‘milieutechnische’ beoordelingsruimte kan het bevoegd gezag stoffen die nog
niet als ZZS zijn geclassificeerd, als ZZS behandelen. De omstandigheid dat een gerede kans c.q.
het vermoeden bestaat dat een stof op basis van haar eigenschappen een ZZS blijkt te zijn,
rechtvaardigt dus de anticipatie op een kwalificatie als ZZS, uit oogpunt van voorzorg. Voor de
toepassing van het voorzorgbeginsel en de daarbij horende wetenschappelijk verantwoorde
beoordeling gelden drie noodzakelijke voorwaarden: de potentieel schadelijke gevolgen van het niethandelen zijn duidelijk, de beschikbare wetenschappelijke gegevens zijn geëvalueerd en de mate
van wetenschappelijke onzekerheid is zo volledig mogelijk beoordeeld.
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Voor ZZS gelden op grond van artikel 2.4, tweede lid, van het Activiteitenbesluit een
minimalisatieverplichting. Dit houdt in dat de emissies van ZZS naar de lucht zoveel mogelijk
moeten worden voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk worden beperkt. De
minimalisatieverplichting is ook van toepassing indien BBT conclusies gelden voor de emissie van
een ZZS.
Potentiële ZZS
Op 19 januari 2018 heeft het RIVM een lijst met potentiële ZZS gepubliceerd. De staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief van 8 maart 2018 aan de Tweede kamer
meegedeeld dat deze lijst gezien moet worden als een hulpmiddel voor bedrijven en bevoegde
gezagen om bij het verlenen van vergunningen te bepalen of voor een stof nader onderzoek nodig is
en of hierover in de vergunning een bepaling opgenomen kan worden.
De lijst met potentiële ZZS is dynamisch. Op 25 februari 2019 heeft het RIVM de lijst met potentiële
ZZS voor het laatst geactualiseerd. In de bijlage bij onze nota VTH 2018-2021 Omgang met Zeer
Zorgwekkende Stoffen van 4 december 2019 hebben wij aangegeven dat wij, met inachtneming van
het voorzorgbeginsel, stoffen die zijn vermeld op de lijst van potentiële ZZS in beginsel beschouwen
als ware zij ZZS.
Stoffen die de ozonlaag afbreken en gefluoreerde broeikasgassen
Stoffen die de ozonlaag afbreken, zoals (H)CFK’s moeten voldoen aan de verplichtingen uit de
Europese Verordening betreffende ozonlaag afbrekende stoffen (EG/1005/2009). Gefluoreerde
broeikasgassen, zoals HFK’s, moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Europese F-gassen
verordening (EU/517/2014). De verordeningen bevatten voorschriften over uitfasering van productie
en gebruik, handel, emissiebeheersing, terugwinnen van gassen en over etikettering. De
verbodsbepalingen uit deze verordeningen zijn overgenomen in het Besluit gefluoreerde
broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen.
Op grond van artikel 7 van de Verordening betreffende ozonlaag afbrekende stoffen is het gebruik
van H(C)FK’s als grondstof toegestaan. In artikel 23 wordt gesteld dat ondernemingen alle
uitvoerbare voorzorgsmaatregelen treffen om lekkages en emissies van H(C)FK’s te voorkomen of
tot een minimum te beperken.
Op grond van artikel 3 van de F-gassen verordening is het opzettelijk uitstoten van gefluoreerde
broeikasgassen verboden indien voor het beoogde gebruik de emissie technisch niet noodzakelijk
is.
Beoordeling
Van de organische fluorverbindingen die als vergunde emissie naar de lucht bij Chemours vrij
komen is HFP in bijlage 12a van het Activiteitenbesluit geclassificeerd als gO.1, TFE, HCFK’s en
HFK’s zijn in deze bijlage geclassificeerd als gO.2 en PFIB is in deze bijlage geclassificeerd als
MVP2.
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De overige fluorkoolwaterstoffen die als vergunde emissie bij Chemours vrij komen zijn niet
geclassificeerd in het Activiteitenbesluit. In de revisievergunning van 2013 hebben wij FRD-903
geclassificeerd als gO.1 en de overige stoffen als gO.2.
Sinds 17 juli 2019 is FD-903 op grond van artikel 57 REACH geclassificeerd als ZZS, stofklasse
MVP2.
HFP staat vermeld op de door het RIVM gepubliceerde lijst met potentiële ZZS.
Wij hebben het RIVM gevraagd alle organische fluorverbindingen die bij Chemours als vergunde
emissie naar de lucht vrij komen (opnieuw) te classificeren op basis van toxiciteit. In bijlage 2 is het
resultaat van deze beoordeling weergegeven. In bijlage 4 is een samenvatting van het advies
gegeven. Het RIVM classificeert alle fluorkoolwaterstoffen met een dubbele covalente band tussen
twee koolstofatomen en een fluoratoom op een van de koolstofatomen als ZZS, stofklasse MVP2, of
als potentiële ZZS, en adviseert ons deze classificatie over te nemen. Alleen HCFK’s en HFK’s
blijven geclassificeerd in de stofklasse gO.2.
Conform ons beleid Omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen van 4 december 2019 zullen wij, met
inachtneming van het voorzorgbeginsel en gelet op de zorgplicht uit artikel 1.1a van de Wet
milieubeheer, stoffen die zijn vermeld op de lijst van potentiële ZZS in beginsel beschouwen als
ZZS. Dit geldt zowel voor FRD-903 en HFP, die staan vermeld op de lijst van potentiële ZZS, als
voor de overige door het RIVM als potentiële ZZS geclassificeerde stoffen. Wij beschouwen daarom
alle als potentiële ZZS geclassificeerde stoffen als ZZS.
Wij nemen de classificatie van het RIVM over. Dit betekent dat wij de polyfluoro-olefinen die bij
Chemours als vergunde emissie vrij komen, classificeren als ZZS, stofklasse MVP2. Voor deze
stoffen geldt ten aanzien van (alle) emissies naar de lucht, dus rechtstreeks werkende
minimalisatieverplichting op grond van artikel 2.4, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. Wel zien wij
aanleiding om de emissiegrenswaarden, die bij stofklasse MVP2 horen, later van kracht te laten
worden, omdat Chemours op dit moment nog niet aan deze emissiegrenswaarden kan voldoen,
omdat reductietechnieken nog niet gerealiseerd zijn. Hiervoor hebben wij, op grond van artikel 2.4,
achtste lid, van het Activiteitenbesluit, de maatwerkvoorschriften1.1.2 en 1.1.3 gesteld. Deze
aanpak is analoog aan de stoffen die in bijlage 12b van de Activiteitenregeling zijn genoemd. De
overgangstermijn voor deze stoffen is in bijlage 12b van de Activiteitenregeling gesteld op 1 januari
2025. De Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven
deze termijn te willen verkorten met drie jaar (TK 2018-2019, 28089, nr. 119, pag. 31). De te stellen
termijnen waarop de emissiegrenswaarden van polyfluoro-olefinen die bij Chemours vrijkomen, die
bij stofklasse MVP2 horen, van kracht worden, zijn korter dan de termijn uitbijlage 12b van de
Activiteitenregeling, omdat Chemours eerder aan de emissiegrenswaarden van stofklasse MVP2
van het Activiteitenbesluit kan voldoen. Hiervoor moet Chemours extra nageschakelde technieken
treffen om aan de strengere BBT-eisen en de minimalisatieverplichting te voldoen. Dit wordt
hieronder uitgewerkt.
Tot slot geven wij invulling aan de minimalisatieverplichting voor stoffen die de ozonlaag afbreken
(HCFK’s) en gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s). De HCFK’s en HFK’s classificeren wij als gO,
stofklasse gO.2.
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Emissiegrenswaarden en monitoring
Wij willen invulling geven aan de minimalisatieverplichting voor organische fluorverbindingen die bij
Chemours als emissie naar de lucht vrij komen door het vaststellen van gefaseerde
emissiegrenswaarden met een bijbehorend monitoringsregime. Tevens willen wij een
rapportageverplichting opleggen om de voortgang en ontwikkelingen te kunnen beoordelen.
Toetsingskader
Algemeen
Luchtemissies bij inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het
Activiteitenbesluit. Zo bevat Afdeling 2.3 (‘Lucht en geur’) van het Activiteitenbesluit regels met
betrekking tot een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Het
Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij
maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.
Artikel 2.3a, tweede lid, van het Activiteitenbesluit bepaalt dat, indien en voor zover voor
luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, de algemene regels van
afdeling 2.3 niet gelden (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende
stoffen). Voor deze luchtemissies worden dan voorschriften aan de omgevingsvergunning
verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.
Emissies naar de lucht kunnen op verschillende manier worden onderscheiden. In de eerste plaats
is belangrijk het onderscheid in emissies uit puntbronnen en diffuse emissies. In de tweede plaats
kan onderscheid gemaakt worden tussen emissies tijdens normale bedrijfsomstandigheden en
emissies tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden.
Puntbronnen
Voor puntbronnen zijn, afhankelijk van het type installatie, bepaalde BBT-conclusies van toepassing.
Voor de chemiesector zijn met name de BREF Large Volume Organic Chemicals (LVOC) en de
BREF Polymers relevant. Deze BBT conclusies hebben betrekking op een beperkt aantal stoffen.
De BBT conclusies hebben betrekking op specifieke BBT-technieken, emissiegrenswaarden of de
wijze van monitoring. Voor installaties en stoffen waarvoor BBT-conclusies gelden met betrekking tot
BBT-technieken, emissiegrenswaarden of de wijze van monitoring, is afdeling 2.3 van het
Activiteitenbesluit niet van toepassing, maar worden eisen en maatregelen in de
omgevingsvergunning opgenomen. Voor installaties of stoffen waarvoor geen BBT-conclusies
gelden met betrekking tot BBT-technieken, emissiegrenswaarden of de wijze van monitoring is
afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.
In de BREF LVOC en de BREF Polymers zijn meer BBT conclusies opgenomen. Deze zijn voor het
beoordelen van de emissies naar de lucht uit puntbronnen niet relevant.
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Bijzondere bedrijfssituaties
Naast emissies tijdens normale bedrijfsvoering kunnen ook emissies tijdens bijzondere
bedrijfsvoering aanwezig zijn. Op basis van artikel 5.7, eerste lid, onder f, van het Bor worden
voorschriften opgenomen met betrekking tot het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van
de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken,
storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere
bedrijfsomstandigheden.
In de Richtlijn industriële emissies is bepaald dat de met BBT geassocieerde emissieniveaus, zoals
die zijn opgenomen in BBT conclusies, geen betrekking hebben op bijzondere
bedrijfsomstandigheden. Op deze emissies is afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.
Uitzondering hierop zijn BBT conclusies waarin expliciet is opgenomen dat deze betrekking hebben
op bijzondere bedrijfsomstandigheden. Voor de chemiesector zijn in BBT conclusies 18 en 19 van
de BREF LVOC technieken en maatregelen voorgeschreven om emissies tijdens bijzondere
bedrijfsomstandigheden te reduceren. Daarom worden voor installaties waarop de BREF LVOC van
toepassing is, emissie-eisen met betrekking tot bijzondere bedrijfsomstandigheden in de vergunning
opgenomen en is afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing.
Emissie-eisen en monitoring
In artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit worden emissiegrenswaarden gesteld aan emissies van
stoffen. Daarbij worden de stoffen ingedeeld in stof categorieën en stofklassen. Deze eisen gelden
indien de massastroom de grensmassastroom uit artikel 2.5 overschrijdt.
In artikel 2.6 van het Activiteitenbesluit is bepaald dat, indien de massastroom van een bron op
jaarbasis kleiner is dan de in artikel 2.6 genoemde vrijstellingsgrens, de emissiegrenswaarden uit
artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit niet gelden.
In artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit worden eisen gesteld aan de monitoring van emissies,
waaraan in artikel 2.5 eisen zijn gesteld. Het controle regime is afhankelijk van de grootte van de
ongereinigde emissie, en varieert van continu meten tot het monitoren van emissierelevante
parameters (ERP’s). In de artikelen 2.21 tot en met 2.23 van de Activiteitenregeling is de uitvoering
van de monitoring nader geregeld.
In de BREF LVOC en de BREF Polymeren zijn in BBT conclusies geen emissiegrenswaarden of
emissie reducerende technieken voor fluorkoolwaterstoffen opgenomen.
Voor de monitoring van stoffen waarop afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is,
zijn de BBT conclusies met betrekking tot monitoring uit de BREF LVOC en Polymers het
toetsingskader, alsmede het Europese Referentiedocument Monitoring.
Maatwerk
Op grond van artikel 2.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag bij maatwerk
afwijken van een emissiegrenswaarde uit artikel 2.5 dan wel andere eisen stellen indien de
geografische ligging, de plaatselijke milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de
betrokken installatie daar aanleiding toe geven, om luchtverontreiniging te voorkomen dan wel
zoveel mogelijk te beperken.
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Ten aanzien van de technische kenmerken wordt, op grond van artikel 2.7, derde lid van het
Activiteitenbesluit rekening gehouden met een afwijkend emissiepatroon, kosteneffectiviteit en
integrale afweging van de mogelijkheden voor emissiebeperking. Voor ZZS stoffen is de grondslag
tot het stellen van maatwerkvoorschriften artikel 2.4, achtste en negende lid, van het
Activiteitenbesluit.
Bij het stellen van maatwerkvoorschriften wordt ten minste BBT toegepast (artikel 2.7, derde lid van
het Activiteitenbesluit). Indien geen BBT conclusies of informatiedocumenten over BBT voorhanden
zijn stelt het bevoegd gezag zelf BBT vast. Zij houdt hierbij rekening met het gestelde in artikel 5.4,
derde lid, van het Bor.
Op grond van artikel 2.7, tiende lid van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag in het belang
van de bescherming van het milieu maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het controleren
van emissies naar de lucht. Op grond van artikel 2.8, vierde lid, van het Activiteitenbesluit, kan het
bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij
maatwerkvoorschrift afwijken van de controlevormen uit artikel 2.8, derde lid, van het
Activiteitenbesluit.
Op grond van artikel 2.8 zesde lid, van het Activiteitenbesluit kan onder voorwaarden een
uitzondering worden verleend voor de verplichting om onder accreditatie metingen uit te voeren.
Overgangsrecht
In artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat de voorschriften in de vigerende
omgevingsvergunning nog drie jaar, na het van toepassing worden van het Activiteitenbesluit, of
wijziging van het Activiteitenbesluit, worden aangemerkt als maatwerkvoorschrift, mits die
voorschriften binnen de bevoegdheid vallen van het bevoegd gezag tot het stellen van
maatwerkvoorschriften.
Gelijkwaardige parameters
Het stellen van een norm als resultaat van de som van het samenstel van perioden van reguliere en
bijzondere bedrijfsomstandigheden in vergunningvoorschriften, vindt zijn grondslag in artikel 5.6, lid
1 en 2 van het Bor. Het gaat hierbij om het vastleggen van gelijkwaardige parameters in plaats van
het vastleggen van emissiegrenswaarden, leidend tot een gelijkwaardige bescherming voor het
milieu. Voor emissies waarop afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is, geven artikel
2.4, achtste lid en artikel 2.7, eerste lid van het Activiteitenbesluit de mogelijkheid eisen te stellen
aan emissies die vrij komen tijdens reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden, alsmede eisen
die beide bedrijfsomstandigheden reguleren.
Beoordeling
Indeling emissies voor geïntegreerd emissiebeheer
Aan de hand van de het rapport van McDermott groeperen wij de emissies van organische
fluorverbindingen naar de lucht die bij Chemours vrij komen als volgt:
emissies van FRD-903 en E1;
emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s;
diffuse emissies van vluchtige organische stoffen.
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Hieronder bespreken wij op welke wijze voor deze emissies de emissie-eisen worden
geactualiseerd.
Emissies naar de lucht van FRD-903 en E1
Gereguleerde situatie
In de revisievergunning van 2013, met kenmerk 2013023603, zijn emissiegrenswaarden
(jaarvrachten) opgenomen voor de emissies van FRD-903 en E1 uit de PTFE-fabriek en de FEPfabriek. In de veranderingsvergunning van 18 april 2017, met kenmerk D-17-1658300, zijn de
jaarvrachten van FRD 903 en E1 aangescherpt. In de daarop volgende beroepsprocedure heeft de
Rechtbank Den Haag de jaarvracht van E1 uit de FEP-fabriek gewijzigd
(ECLI:NL:RBDHA:2018:7464). Omdat wij thans van mening zijn dat dit emissies betreffen die
afkomstig zijn van een IPPC-installatie en waarvoor BBT-conclusies gelden, beschouwen wij deze
vergunde jaarvrachten, gelet op artikel 2.3a, tweede lid, van het Activiteitenbesluit, thans als
maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.7, eerste lid en (na het in werking treden van dit
besluit) artikel 2.4, achtste lid, van het Activiteitenbesluit.
De emissie naar de lucht van FRD-903 uit de waterzuivering is in 2013 door Chemours in de
aanvraag voor de revisievergunning tot de FEP-fabriek gerekend, en maakt deel uit van de
vergunde vracht van de FEP-fabriek (die wij nu als maatwerkvoorschrift beschouwen).
Beschrijving emissie reducerende technieken
McDermott beschrijft in haar rapport technieken om FRD en E1 houdende stromen te behandelen.
Gasstromen met FRD en E1 worden in een absorptietoren gewassen met een basische oplossing.
FRD 903 wordt geabsorbeerd. Hierbij ontstaat het anion van het carbonzuur van FRD (FRD 902). In
een installatie voor decarboxylatie wordt CO 2 afgesplitst. Het ontstane restproduct (E1) wordt tot slot
in een plasmadestructie-unit vernietigd. Hierbij ontstaat HF.
E1 uit de oorspronkelijke gasstroom wordt niet geabsorbeerd in de basische oplossing en wordt via
een koolfilter afgevangen.
McDermott verwacht, na implementatie van de in haar rapport beschreven technieken, een
jaarvracht van 1,8 kg/jaar FRD-903 en 25-48 kg/jaar E1 naar de lucht.
Chemours geeft in haar persbericht aan de emissies naar lucht en water van FRD-903 en E1 te
willen reduceren tot 95 % van de in 2017 vergunde waarde op 1 januari 2020. Op 1 januari 2021
moet de emissie naar lucht en water verder gereduceerd zijn tot 99 % van de in 2017 vergunde
waarde. Chemours geeft aan gebruik te willen maken van koolbedfilters en aanvullende
luchtwassers. Aangezien deze reductiepercentages gelden voor de som van emissies naar de lucht
en het water, zijn deze percentages niet rechtstreeks toe te passen op de emissies naar de lucht.
Voor de periode na 1-1-2021 nemen wij in voorschrift 1.2.1 de door McDermott verwachte
jaarvrachten op, met in achtneming van een onzekerheidsmarge voor de emissie van FRD-903,
gezien de zeer lage absolute waarde. Chemours heeft aangegeven hieraan te kunnen voldoen.
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Voor de periode van het inwerking treden van de beschikking tot 1-1-2021 gaan wij uit van de in
2017 en 2018 gemeten waarden.
In de volgende tabel zijn de in 2017 vergunde waarden en, omgerekend van reductiepercentages
naar jaarvrachten, de nieuwe emissiegrenswaarden uit voorschrift 1.2.1 weergegeven.
Som PTFE- en FEPfabriek
(inclusief
waterzuivering, TL33
en TL35, en exclusief
TL32)
FRD-903
E1

In 2017 vergunde
emissiegrenswaarde
(kg/jaar)

Emissiegrenswaarde
per 1-1-2020 (kg/jaar)

Emissiegrenswaarde
per 1-1-2021 (kg/jaar)

450
459

95
459

3,4
25

Toetsing aan BBT en minimalisatieverplichting
Uit metingen uit 2017 blijkt dat de emissie van FRD-903 nu al voldoet aan de emissiegrenswaarde
3
uit artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit (1 mg/m 0 ), en daarmee aan BBT. Met de door McDermott of
door Chemours voorgestelde technieken kan de emissie van FRD-903 verder gereduceerd worden.
Met het stellen van maatwerk door de bij deze technieken geassocieerde emissieniveaus geven wij
tevens invulling aan de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4, tweede lid, van het Activiteitenbesluit.
De emissie van E1 voldoet op dit moment niet aan de emissiegrenswaarde uit artikel 2.5 van het
3
Activiteitenbesluit (1 mg/m 0 ). Door toepassing van de door Chemours en door McDermott
voorgestelde technieken kan de emissie van E1 ruimschoots aan deze grenswaarde voldoen en
daarmee aan BBT. Met het stellen van maatwerk door de bij deze technieken geassocieerde
emissieniveau voor E1 geven wij tevens invulling aan de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4,
tweede lid, van het Activiteitenbesluit.
Aan de geringe emissies van FRD-903 en E1 die vrij komen tijdens bijzondere
bedrijfsomstandigheden (vrijmaakemissies) worden in het Activiteitenbesluit geen eisen gesteld.
Voor deze emissies is dus ook geen BBT gedefinieerd. Door toepassing van de door McDermott of
door Chemours voorgestelde technieken vindt ook voor deze emissies een reductie plaats. Met het
stellen van maatwerk door de bij deze technieken geassocieerde emissieniveaus geven wij invulling
aan de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4, tweede lid, van het Activiteitenbesluit.
Samengestelde emissiegrenswaarden
Na toepassing van de door Chemours voorgestelde technieken zijn de emissiegrenswaarden van
FRD-903 en E1 lager dan de grensmassastroom uit artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit
(omgerekend 20 kg/jaar per bron). Omdat deze stoffen ZZS stoffen zijn en een lagere emissie met
inachtneming van wet- en regelgeving realiseerbaar is, nemen wij toch emissiegrenswaarden op.
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Wij overwegen hierbij dat de emissies naar de lucht van FRD 903 en E1 depositie van deze stoffen
tot gevolg heeft. Door depositie van FRD-903 en E1 wordt de omgeving (water en bodem) van
Chemours aangetast. Omdat de omgeving van Chemours reeds belast is met FRD 903 en E1, is
verdere aantasting zeer onwenselijk.
Wij wijzigen, op grond van art. 2.4, achtste lid, van het Activiteitenbesluit de in 2017 (met kenmerk
D-17-1658300) gestelde maatwerkvoorschriften voor emissies naar de lucht van FRD-903 en E1.
Wij stellen de door Chemours voorgestelde jaarvrachten als maatwerk vast (maatwerkvoorschrift
1.2.1), alsmede stellen wij een concentratie-grenswaarde die overeenkomt met de grenswaarde
voor MVP2 uit artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit (maatwerkvoorschrift 1.2.3b). Deze grenswaarde
komt vrijwel overeen met de detectiegrens van FRD-903.
De door McDermott voorgestelde technieken gaan voor FRD-903 verder dan de technieken van
Chemours. Indien rekening wordt gehouden met een onzekerheidsmarge zullen de resultaten van
de toepassing van technieken elkaar niet veel ontlopen voor wat betreft FRD-903. Indien de
techniek van McDermott wordt toegepast, zal een extra stap moeten worden toegepast om de
emissie van E1 verder te reduceren. De redelijkheid van het voorschrijven van deze ‘extra stap’
achten wij op dit moment niet klaarblijkelijk, zodat hiervan bij deze beschikking wordt afgezien.
Het gaat hier om samengestelde emissiegrenswaarden die zowel betrekking hebben op reguliere
als bijzondere bedrijfssituaties.
Tussentijdse maatregelen, emissiegrenswaarden en monitoring periode tot 2021
(FRD 903 en E1)
Toetsingskader
Ook voor de periode tot 2021 zullen BBT moeten worden toegepast. Waar dat niet mogelijk is,
kunnen voor deze periode, gelet op artikel 2.4, achtste lid 8 en artikel 2.7, eerste lid van het
Activiteitenbesluit (met name de Nota van Toelichting bij artikel 2.7, eerste lid) en artikel 5.5,
zevende lid van het Bor, minder strenge emissiegrenswaarden worden toegestaan, indien sprake is
van buitensporig hoge kosten.
Beoordeling
Zoals hierboven is aangegeven voldoet de emissie van FRD 903 op dit moment aan de
emissiegrenswaarde voor MVP2 stoffen uit artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit en daarmee aan
BBT. Aangezien deze emissiegrenswaarde alleen geldt voor reguliere bedrijfsomstandigheden,
wijzigen wij, op grond van artikel 2.4, achtste lid, van het Activiteitenbesluit, het in 2017 (met
kenmerk D-17-1658300) gestelde maatwerkvoorschrift voor emissies naar de lucht van FRD-903. In
maatwerkvoorschrift 1.2.3 nemen wij de emissiegrenswaarde uit artikel 2.5 van het
3
Activiteitenbesluit (1 mg/m 0 ) op voor reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden. De emissies
tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden zijn zeer gering, zoals hierboven aangegeven, zodat
Chemours hieraan kan voldoen. Ook nemen wij, in maatwerkvoorschrift 1.2.1, een nieuwe jaarvracht
op voor de emissie van FRD 903 tijdens reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden.
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Deze emissiejaarvracht is gebaseerd op recente metingen in de periode 2017-2018. Verder hebben
wij op 26 november 2019 een vergunning verleend voor de reductie van de emissies van FRD 903
uit emissiepunt TL12 vanaf 1 januari 2020. Met deze reductie hebben wij rekening gehouden met
het stellen van maatwerkvoorschriften 1.2.1 en 1.2.3. De maatwerkvoorschriften 1.2.1 en 1.2.3
gelden tot 1 januari 2021.
De emissie van E1 voldoet op dit moment niet aan de emissiegrenswaarde uit artikel 2.5 van het
3
Activiteitenbesluit voor MVP2 stoffen (1 mg/m 0 ), en daarmee niet aan BBT. Aangezien Chemours
een aanvraag heeft ingediend voor een omgevingsvergunning om op 1 januari 2021 invulling te
geven aan BBT en de minimalisatieverplichting, vinden wij het redelijk om voor de periode tot 1
januari 2021 een hogere emissiegrenswaarde toe te staan. Wij wijzigen daarom, op grond van
artikel 2.4, achtste lid, van het Activiteitenbesluit, het in 2017 (met kenmerk D-17-1658300) gestelde
maatwerkvoorschrift voor emissies naar de lucht van E1. Wij nemen in maatwerkvoorschrift 1.2.3a
een emissiegrenswaarde op voor E1 die overeenkomt met de emissiegrenswaarde van een g.O2
3
stof (50 mg/m0 ). Chemours kan hieraan voldoen. Tevens nemen wij in maatwerkvoorschrift 1.2.1
een nieuwe jaarvracht op voor de emissie van E1. Deze emissiejaarvracht is gebaseerd op recente
metingen in de periode 2017-2018. De maatwerkvoorschriften 1.2.1 en 1.2.3 voor reguliere en
bijzondere bedrijfsomstandigheden tot 1 januari 2021.
Emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s
Gereguleerde situatie
In de revisievergunning van 2013 zijn concentratie-eisen en jaarvrachten opgenomen voor de
emissies van polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s uit de inrichting.
Met de inwerkingtreding van de vierde tranche van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016 worden
deze voorschriften aangemerkt als maatwerkvoorschriften tot 1 januari 2019. Derhalve zijn nu op
deze emissies de inhoudelijke regels van afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit onverkort van
toepassing.
Dit geldt niet voor de reguliere emissies en emissies tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden uit
de F-22 fabriek en de monomerenfabriek. Op deze emissies zijn concrete BBT-conclusies van de
BREF LVOC van toepassing. Derhalve gelden voor deze emissies nog altijd de voorschriften uit de
revisievergunning van 2013.
Ook op de emissies uit de emissiepunten L32 van de FEP-fabriek en emissiepunt L40 van de
Vitonfabriek is afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Op deze emissie is BBT
conclusie 11 van de BREF Polymers van toepassing.
Op 6 juni 2016 hebben wij de emissiegrenswaarden van de emissies van enkele polyfluoro-olefinen
uit de Vitonfabriek verruimd tot 6 juni 2021. Wij beschouwen deze verruiming voor alle
emissiepunten uit de Vitonfabriek, met uitzondering van emissiepunt L40, als het stellen van
maatwerk op grond van de artikelen 2.4, achtste lid, en 2.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit
Voor bepaalde emissies van polyfluoro-olefinen gelden dus tot 6 juni 2021 ruimere
emissiegrenswaarden. Na 6 juni 2021 zijn ook op deze emissies de inhoudelijke regels van afdeling
2.3 van het Activiteitenbesluit onverkort van toepassing. Voor emissiepunt L40 gelden vanaf 6 juni
2020 weer de eisen uit de revisievergunning van 2013.
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Beschrijving emissie reducerende technieken
Emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s komen vrij in de F-22-, de monomeren-, de
PFTE-, de FEP- en de Viton-fabriek. Het betreft hier reguliere emissies en emissies tijdens
bijzondere bedrijfsomstandigheden. Polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s komen ook diffuus vrij.
Deze stromen worden hieronder besproken.
McDermott beschrijft in haar rapport technieken om polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s te
behandelen. Gasstromen met polyfluoro-olefinen worden geabsorbeerd in een
permanganaatoplossing. De geabsorbeerde polyfluoro-olefinen worden hierna geoxideerd. Hierbij
ontstaan carbonzuren. Van deze carbonzuren wordt in een installatie voor decarboxylatie CO2
afgesplitst. De ontstane restproducten worden tot slot in een plasmadestructie-unit vernietigd. Hierbij
ontstaat HF. HCFK’s en HFK’s kunnen direct vernietigd worden door middel van plasmadestructie.
McDermott geeft verder aan dat een substantiële emissie van HCFK’s uit de F-22 fabriek (TL 10/11,
procesriool) door een stripper geleid kan worden. De zo uitgewassen HCFK’s kunnen dan in een
plasmadestuctor vernietigd worden.
McDermott geeft aan dat de emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s met meer dan
99 % ten opzichte van de in 2013 (en 2017) vergunde waarden verlaagd kunnen worden tegen
aanvaardbare kosten. In bijlage 3 zijn deze percentages voor polyolefinen en HCFK’s en HFK’s
weergegeven.
Chemours geeft in haar persbericht aan de totale emissie van fluororganische stoffen van de
inrichting te willen reduceren met 80 % voor 1-1-2024 door middel van een aanvullende thermische
oxidator. Hierna wil Chemours voor 1-1-2030 de emissies van alle fluororganische stoffen in de
inrichting reduceren met 99 %. Deze laatste fase betreft gasvormige emissies met lage
concentraties. Hiervoor zijn volgens Chemours nog geen technieken op industriële schaal
beschikbaar.
Hieronder toetsen wij eerst de technieken van McDermott en de door Chemours voorgestelde
thermische oxidator aan BBT en de minimalisatieverplichting. Daarna gaan wij in op de
implementatie van deze technieken.
Toetsing aan BBT en de minimalisatieverplichting
De reguliere emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s uit de F-22 en de
Monomerenfabriek moeten voldoen aan BBT conclusie 10 van de BREF LVOC. Hierin staan
technieken beschreven om geleide emissies naar de lucht van organische stoffen te verminderen.
Er zijn geen emissiegrenswaarden in BBT conclusies opgenomen. De door McDermott genoemde
technieken zijn niet genoemd in BBT conclusie 10, maar kunnen, gezien de reductiepercentages
beschouwd worden als technieken die ten minste gelijkwaardig zijn met thermische oxidatie. De
door Chemours voorgestelde aanvullende thermische oxidator is in BBT conclusie 10 genoemd.
Toepassing van deze techniek voldoet dus aan BBT. Met het toepassen van bovenstaande
technieken wordt tevens invulling gegeven aan de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4, lid 2 van
het Activiteitenbesluit en uit de Verordening betreffende ozonlaag afbrekende stoffen en de Fgassen verordening.
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In BBT conclusie 19 van de BREF LVOC is opgenomen dat maatregelen moeten worden genomen
om emissies tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden te voorkomen of te verminderen. Het leiden
van emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s uit de F-22- en de Monomerenfabriek die vrij
komen tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden naar een plasmadestructor of een aanvullende
thermische oxidator is hiermee in overeenstemming. Met het toepassen van bovenstaande
technieken wordt tevens invulling gegeven aan de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4, tweede
lid, van het Activiteitenbesluit en uit de Verordening betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen en
de F-gassen verordening.
In BBT conclusie 11 van de BREF Polymers is opgenomen dat de emissies uit reactor vents
behandeld moeten worden met nageschakelde technieken, waaronder recycling. In de Vitonfabriek
worden niet gereageerde monomeren uit de reactor gerecycled. Hierbij ontstaan emissies naar de
lucht die via emissiepunt L40 vrij komen. Hiermee wordt voldaan aan BBT. Door de emissies uit
emissiepunt L40 te leiden naar een aanvullende thermische oxidator of plasmadestructor wordt
invulling gegeven aan de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4, tweede lid van het
Activiteitenbesluit en uit de Verordening betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen en de F-gassen
verordening.
In BBT conclusie 11 van de BREF Polymers is opgenomen dat de emissies uit degassing silo’s
behandeld moeten worden met nageschakelde technieken. In de FEP-fabriek worden afgassen van
polyfluoro-olefinen uit een silo door een HF-scrubber geleid. Een scrubber wordt niet als techniek
genoemd in BBT-conclusie 11. In 2013 hebben wij geoordeeld dat hier toch sprake is van BBT. Door
de emissies uit emissiepunt L32 te leiden naar een plasmadestructor of een aanvullende thermische
oxidator zal eveneens worden voldaan aan BBT-conclusie 11 en wordt tevens invulling gegeven aan
de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4, tweede lid van het Activiteitenbesluit.
Door toepassing van de door McDermott genoemde technieken of de door Chemours voorgestelde
thermische oxidator kunnen de reguliere emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s uit de
overige delen van de inrichting voldoen aan de eisen voor MVP2 (polyfluoro-olefinen) en gO.2
(HCFK’s/HFK’s) stoffen uit artikel 2.5 en 2.6, alsmede aan de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4,
tweede lid van het Activiteitenbesluit en uit de Verordening betreffende de ozonlaag afbrekende
stoffen en de F-gassen verordening.
Aan de emissies tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en
HFK’s uit de overige delen van de inrichting worden in het Activiteitenbesluit geen eisen gesteld.
Door toepassing van de door McDermott genoemde technieken of de door Chemours voorgestelde
thermische oxidator of wordt invulling gegeven aan de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4,
tweede lid van het Activiteitenbesluit en uit de Verordening betreffende ozonlaag afbrekende stoffen
en de F-gassen verordening, met betrekking tot de emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en
HFK’s uit de overige delen van de inrichting tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden.
Uit het persbericht van Chemours valt af te leiden dat per 1-1-2024 de meest geconcentreerde
stromen uit de inrichting zullen worden aangesloten op een thermische oxidator. Met behulp van
thermische oxidatie is een reductiepercentage van meer dan 98 % te realiseren. Hiermee wordt
voldaan aan BBT en de minimalisatieverplichting , zoals hierboven is beschreven.
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De stelling van Chemours dat voor sterk verdunde, vaak vochtige, afgassen geen technieken op
industriële schaal beschikbaar zijn is naar onze mening onjuist. Deze afgassen zijn in ieder geval
met de technieken van McDermott te behandelen. Deze technieken zijn op industriële schaal
beschikbaar, en zijn eenvoudig geschikt te maken voor de toepassing bij Chemours. Het rapport van
McDermott stelt een integrale aanpak voor deze emissies voor, maar laat ook de mogelijkheid open
om met meerdere deelinstallaties te werken.
Alleen indien de jaarvracht van de emissies uit puntbronnen van polyfluoro-olefinen en HCFK’s en
HFK’s, die vrij komen bij reguliere en bijzondere bedrijfssituaties, met ten minste 99 % wordt
gereduceerd ten opzichte van de in 2013 vergunde waarde, wordt in voldoende mate invulling
gegeven aan BBT en de minimalisatieverplichting. Bovendien zijn de hierboven beschreven
technieken volgens McDermott tegen aanvaardbare kosten te installeren.
Fasering en implementatietermijnen
Wij schrijven voor dat per 1-1-2024 de emissies van polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s uit
geconcentreerde stromen, die vrij komen bij reguliere en bijzondere bedrijfssituaties met 99 % moet
worden gereduceerd ten opzichte van de in 2013 vergunde waarde. Dit zijn de emissies uit de
puntbronnen Fl3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek, Fl27, FL28, FL30, FL22 en FL23 van de
monomerenfabriek. Op basis van de revisievergunning van 2013 en recente metingen zijn wij van
mening dat de emissies uit deze emissiepunten geconcentreerd zijn. De stromen uit de
puntbronnen FL2 en L41 van de Viton fabriek zijn ook geconcentreerd maar om technische redenen
moeilijk aan te sluiten op een TC. Wij sluiten aan bij de door Chemours genoemde termijn van 1-12024.
Tevens schrijven wij voor dat de overige, verdunde, stromen, die polyfluoro-olefinen en HCFK’s en
HFK’s bevatten, per 1-1-2025 met 99 % moeten worden gereduceerd ten opzichte van de in 2013
vergunde waarde. Dit zijn stromen uit de PTFE-, de FEP- en de Viton fabriek, alsmede de stroom uit
puntbron FL2 uit de F-22 fabriek. McDermott geeft in haar rapport aan dat het realiseren van een
installatie om een reductie van 99 % te bereiken drie jaar kost. Aanname hierbij is dat
werkzaamheden parallel worden uitgevoerd. Aangezien het ontwerpen en construeren van een
techniek voor de overige verdunde stromen parallel zal moeten worden uitgevoerd met de bouw van
e
een 2 TC, zal het langer duren voordat de installatie voor de overige stromen gereed is. Wij gaan er
van uit dat het redelijk is dat de overige stromen een jaar later worden aangesloten op een
reductietechniek.
Het reductiepercentage van 99 % komt overeen met het reductiepercentage uit het rapport van
McDermott met in achtneming van een onzekerheidsmarge.
Samengestelde emissiegrenswaarden voor organische fluorverbindingen
Wij schrijven voor dat de jaarvracht van de emissies van polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s,
die vrij komen bij reguliere en bijzondere bedrijfssituaties uit de puntbronnen Fl3, FL5 en FL6/7 van
de F-22 fabriek, alsmede uit de puntbronnen Fl27, FL30, FL22 en FL23 van de monomerenfabriek
vanaf 1 januari 2024 met 99 % moet worden gereduceerd ten opzichte van de in 2013 vergunde
waarde. Dit is opgenomen in voorschrift 1.2.2.

Blad 50 van 123

Ons kenmerk

999998149_9999638428

Ook schrijven wij voor dat de jaarvracht van polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s, die vrij komen
bij reguliere en bijzondere bedrijfssituaties uit overige bronnen vanaf 1 januari 2025 met 99 % moet
worden gereduceerd ten opzichte van de in 2013 vergunde waarde. Dit is opgenomen in voorschrift
1.2.2a.
De tijdelijke verhoging van de emissiegrenswaarden van de Vitonfabriek in de
veranderingsvergunning van 6 juni 2016 beschouwen wij niet als uitgangspunt. Deze verhoging was
bedoeld om Chemours de mogelijkheid te geven emissiereducerende technieken te onderzoeken.
Tevens schrijven wij voor dat de emissies van polyfluoro-olefinen, die vrij komen bij reguliere en
bijzondere bedrijfssituaties uit de puntbronnen Fl3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek, alsmede uit
de puntbronnen Fl27, FL30, FL22 en FL23 van de monomerenfabriek, per 1 januari 2024 moeten
3
voldoen aan een concentratie-grenswaarde van 1 mg/m0 (voorschrift 1.2.4). Deze waarde komt
overeen met de emissiegrenswaarde voor MVP2 stoffen uit het Activiteitenbesluit.
Verder schrijven wij voor dat de emissies van polyfluoro-olefinen, die vrij komen bij reguliere en
bijzondere bedrijfssituaties uit overige bronnen per 1 januari 2025 moeten voldoen aan een
3
concentratie-grenswaarde van 1 mg/m 0 (voorschrift 1.2.4a). Deze waarde komt overeen met de
emissiegrenswaarde voor MVP2 stoffen uit het Activiteitenbesluit.
Daarnaast schrijven wij voor dat de emissies van HCFK’s en HFK’s, die vrij komen bij reguliere en
bijzondere bedrijfssituaties uit de puntbronnen Fl3, FL5 en FL6/7 van de F-22 fabriek, alsmede uit
de puntbronnen Fl27, FL30, FL22 en FL23 van de monomerenfabriek, per 1 januari 2024 moeten
3
voldoen aan een concentratie-grenswaarde moeten van 50 mg/m0 (voorschrift 1.2.5). Deze waarde
komt overeen met de emissiegrenswaarde voor gO.2 stoffen uit het Activiteitenbesluit.
Tot slot schrijven wij voor dat de emissies van HCFK’s en HFK’s, die vrij komen bij reguliere en
bijzondere bedrijfssituaties uit overige bronnen per 1 januari 2025 moeten voldoen aan een
3
concentratie-grenswaarde moeten van 50 mg/m 0 (voorschrift 1.2.5a). Deze waarde komt overeen
met de emissiegrenswaarde voor gO.2 stoffen uit het Activiteitenbesluit.
Deze jaarvrachten en concentratie-grenswaarden zijn vergunningvoorschriften, voor zover deze
voorschriften betrekking hebben op de emissies uit de F-22 fabriek, de monomerenfabriek,
emissiepunt TL 32 en emissiepunt L40 van de Vitonfabriek. Deze concentratie-grenswaarden zijn
maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.4, achtste lid, van het Activiteitenbesluit indien deze
betrekking hebben op emissies van polyfluoro-olefinen uit overige delen van de inrichting, en
maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit indien deze
betrekking hebben op emissies van HCFK’s en HFK’s uit overige delen van de inrichting.
Het gaat hier om samengestelde emissiegrenswaarden die zowel betrekking hebben op reguliere
als bijzondere bedrijfssituaties. Deze samengestelde emissiegrenswaarden zien wij als
gelijkwaardige parameters, zoals bedoeld in artikel 5.6, eerste lid, van het Bor, voor zover het
vergunningvoorschriften betreft.
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Wij overwegen hierbij dat de emissies naar de lucht van polyfluoro-olefinen depositie van deze
stoffen tot gevolg heeft. Door depositie van polyfluoro-olefinen wordt de omgeving (water en
bodem) van Chemours aangetast. Omdat de omgeving van Chemours reeds belast is met
polyfluoro-olefinen, is verdere aantasting zeer onwenselijk. Verder overwegen wij dat de emissies
van HCFK’s en HFK’s nadelige gevolgen hebben voor de ozonlaag en het broeikaseffect.
Voortgang implementatie nieuwe technieken
Wij vinden het belangrijk dat de implementatie zodanig plaats vindt dat emissiereducerende
technieken daadwerkelijk op de voorgeschreven data in werking zijn. Wij zien daarom aanleiding om
voor te schrijven dat Chemours tot 2024 minimaal ieder jaar een voortgangsrapportage aan ons
toestuurt (voorschrift 1.2.6).
Tussentijdse maatregelen, emissiegrenswaarden en monitoring
(polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s)
Toetsingskader
Voor de periode na 2024 moet Chemours technieken implementeren bij met name de F-22 fabriek
en de monomerenfabriek om aan de in dit besluit opgenomen emissiegrenswaarden voor polyfluoroolefinen en HCFK’s en HFK’s te kunnen voldoen. Voor de periode na 2025 moet Chemours
technieken implementeren bij met name de PTFE-, de FEP- en de Viton-fabriek om aan de in dit
besluit opgenomen emissiegrenswaarden voor polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s te kunnen
voldoen.
Ook voor de periode 2019-2025 zal BBT moeten worden toegepast. Waar dat niet mogelijk is,
kunnen voor deze periode, gelet op artikel 2.4, achtste lid 8 en artikel 2.7, eerste lid van het
Activiteitenbesluit (met name de Nota van Toelichting bij artikel 2.7, eerste lid) en artikel 5.5,
zevende lid van het Bor, minder strenge emissiegrenswaarden worden toegestaan, indien sprake is
van buitensporig hoge kosten.
Daarnaast zal Chemours ook voor de periode 2019-2025 invulling moeten geven aan de
minimalisatieverplichting op grond van artikel 2.4, tweede lid, van het Activiteitenbesluit en de
Verordening inzake de ozonlaag afbrekende stoffen en de F-gassen Verordening.
Indien sprake is van nieuwe emissiegrenswaarden, moet een passend monitoringsregime worden
toegepast (artikel 5.5, vierde lid, Bor en artikel 2.7, tiende lid Activiteitenbesluit).
BBT en minimalisatieverplichting
In de revisievergunning van 3 oktober 2013, en bij de ambtshalve wijziging van 18 april 2017, voor
zover voor de wijziging van belang, hebben wij getoetst of de emissies van Chemours aan BBT
voldoen. Inmiddels is de BREF LVOC het toetsingskader. Voor de emissies uit de F-22 en de
monomerenfabriek is de BREF LVOC in 2017 vernieuwd. De emissies uit de F-22 en de
monomerenfabriek voor de periode 2019-2023 toetsen wij aan deze BREF. Voor emissies uit de
emissiepunten TL32 van de FEP-fabriek en L40 van de Vitonfabriek is de BREF Polymeren nog
steeds het toetsingskader.
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Wij gaan na of er omstandigheden zijn waardoor ons oordeel wijziging behoeft. Gelet op het
overgangsrecht is sinds 1 januari 2019 (door het vervallen van overgangsrechtelijke
maatwerkvoorschriften) afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit het toetsingskader voor de overige
emissies.
PFIB was al geclassificeerd als ZZS, stofklasse MVP2. Met de inwerkingtreding van dit besluit
beschouwen wij de overige polyfluoro-olefinen ook als ZZS, stofklasse MVP2. Dit betekent dat voor
polyfluoro-olefinen nu de minimalisatieverplichting geldt. Voor de HCFK’s en HFK’s gold al een
minimalisatieverplichting op grond van de Verordening inzake de ozonlaag afbrekende stoffen en de
F-gassen Verordening.
Per fabriek gaan wij hieronder na of invulling is gegeven aan BBT en de minimalisatieverplichting of
hoe hieraan invulling kan worden gegeven. Wij maken hierbij gebruik van onderzoeken die door
Chemours na 2013 zijn uitgevoerd. Ook gaan wij, aan de hand van metingen die door SGS in 2018
bij Chemours zijn uitgevoerd, na of de gemeten emissiegrenswaarden in overeenstemming zijn met
de vergunde emissiegrenswaarden. Indien de gemeten waarden veel lager zijn dan de vergunde
waarden, passen wij de vergunde waarden aan, en zo nodig ook het monitoringsregime.
Reeds uitgevoerde onderzoeken
In de periode 2013 tot 2019 zijn door Chemours diverse onderzoeken uitgevoerd om de emissies
van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s te reduceren. Deze onderzoeken heeft Chemours
uitgevoerd naar aanleiding van onderzoeksverplichtingen volgend uit de revisievergunning van 3
oktober 2013. In voorschrift 1.1.4 van de veranderingsvergunning van 6 juni 2016 hebben wij
Chemours opgedragen verdere mogelijkheden naar reductie van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en
HFK’s uit puntbronnen te onderzoeken. Op 27 februari 2018 hebben wij de resultaten van dit
onderzoek ontvangen.
Toetsing algemeen
In het algemeen zal het installeren van tijdelijke technieken voor emissiereductie bij een complex
bedrijf voor een periode van vier jaar of minder niet kosteneffectief zijn. Meestal zal ook sprake zijn
van buitensporig hoge kosten, omdat de detailengineering tijd kost en de techniek 1 tot 2 jaar
effectief in bedrijf zal zijn. Dit geldt ook voor Chemours. Hier komt bij dat het ontwerpen en plaatsen
van tijdelijke technieken het ontwerp en plaatsen van de definitieve technieken zal belemmeren,
waardoor de definitieve technieken later dan door McDermott gepland, in gebruik kunnen worden
genomen. Wij zullen daarom voor de periode 2019-2024 geen verdere onderzoeksverplichtingen
opleggen voor tijdelijke emissie reducerende technieken, noch de installatie van tijdelijke technieken
eisen bij de F-22 en de monomerenfabriek. Voor de PTFE-, de FEP- en de Vitonfabriek loopt deze
periode tot 1-1-2025.
F-22 fabriek en de Monomerenfabriek
Uit de analyse van de toegepaste emissie reducerende technieken bij de F-22 en de
Monomerenfabriek komt naar voren dat de op dit moment door Chemours toegepaste emissie
reducerende technieken en de monitoring van emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s
uit puntbronnen voldoen aan de BBT conclusies van de BREF LVOC.
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Dit geldt zowel voor emissies die vrijkomen tijdens reguliere als tijdens bijzondere
bedrijfsomstandigheden. In bijlage 5 is dit uitgewerkt.
Chemours past enkele technieken toe om de emissies van met name PFIB, maar ook overige
stoffen te verder te reduceren. Ook is onderzoek uitgevoerd naar verdergaande technieken. Enkele
emissie reducerende technieken zijn geïmplementeerd. De meeste technieken bleken, anders dan
verbranding, niet haalbaar. Dit is verder uitgewerkt in bijlage 5. Voor de periode 2019-2024 is
hiermee in voldoende mate invulling gegeven aan de minimalisatieverplichting.
De door Chemours in 2018 bepaalde emissiegrenswaarden (jaarvrachten) weken niet sterk af van
de in 2013 vergunde waarden. Er bestaat derhalve geen aanleiding om de vergunde
emissiegrenswaarden voor de periode 2019-2024 aan te passen. De in de vergunning van 2013
voorgeschreven wijze van berekening van de emissies voldoet (ook) voor de periode 2019-2024. Dit
is nader uitgewerkt in bijlage 5.
PTFE- en de FEP-fabriek
Binnen afzienbare tijd worden nieuwe koolfilters bij de PTFE- en de FEP-fabriek geplaatst waarbij
verschillende emissies naar één emissiepunt zullen worden geleid. De concentraties van polyfluoroolefinen, HCFK’s en HFK’s kunnen dan variëren gezien de menging, het stromingsprofiel, en het
niet gelijktijdig optreden van de emissies. De jaarvrachten van deze stoffen veranderen niet,
aangezien de koolfilters de emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s niet reduceren. Er is
derhalve aanleiding om deze emissies door middel van jaarvrachten in plaats van concentratie-eisen
te reguleren.
De emissies van polyfluoro-olefinen die bij emissiepunt TL32 vrij komen worden niet behandeld met
een techniek die overeen komt met BBT conclusie 11 van de BREF Polymers.
Chemours heeft in een onderzoek, naar aanleiding van voorschrift D7 van de revisievergunning van
3 oktober 2013, aangegeven dat alleen verbranding een effectieve techniek is om de emissies van
polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s, uit de PTFE- en de FEP-fabriek te reduceren. Uit dit
onderzoek bleek echter dat verbranding van deze stoffen niet kosteneffectief. Het onderzoek liet
zien dat zelfs sprake is van buitensporig hoge kosten (bij afschrijving over een korte termijn). Wij
zien daarom aanleiding om af te zien van het eisen van BBT voor de periode 2019-2025 ten aanzien
van de genoemde emissies uit de PTFE- en FEP-fabriek en zijn wij van mening dat geen verdere
invulling hoeft te worden gegeven aan de minimalisatieverplichting.
Wij stellen daarom, voor de emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s uit de PTFE- en
FEP-fabriek, op grond van artikel 2.4, achtste lid, en artikel 2.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit,
andere eisen als maatwerkvoorschrift. Deze eisen bestaan uit de in 2018 gemeten jaarvrachten.
Tevens stellen wij, op grond van artikel 2.7, lid 10, maatwerkvoorschriften met betrekking tot de
monitoring van deze emissies. Voor emissiepunt TL32 zijn dit vergunningvoorschriften.
Tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden komen bij de PTFE- en FEP-fabriek emissies vrij van
polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s. De in 2013 vergunde waarden zijn per 1 januari 2019 van
rechtswege vervallen.
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Op grond van voorschrift D6 van de vergunning van 2013 heeft Chemours onderzocht of de
vrijmaakemissies verder konden worden gereduceerd. Allereerst is de bepalingsmethode verbeterd.
Hierbij bleek dat de feitelijke emissies veel lager zijn dan de in 2013 vergunde emissies. Verdere
reductiemogelijkheden waren niet haalbaar. Hiermee heeft Chemours voor de periode 2019-2025
voldoende invulling gegeven aan de minimalisatieverplichting. Wij zien geen aanleiding om tot een
andere conclusie te komen.
Wij stellen daarom, op grond van artikel 2.4, achtste lid van het Activiteitenbesluit, voor de
vrijmaakemissies en de emissie uit TL28 andere eisen als maatwerkvoorschrift. Deze andere eisen
zijn de in 2018 gemeten jaarvrachten. Ook stellen wij, op grond van artikel 2.7, tiende lid, van het
Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften met betrekking tot het bepalen van de vrijmaakemissies.
Viton-fabriek
In de Vitonfabriek komen tijdens reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden emissies naar de
lucht vrij van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s. In de revisievergunning van 2013 zijn
emissiegrenswaarden opgenomen voor deze emissies. Voor deze emissies is op 6 juni 2016 een
vergunning verleend waarin emissiegrenswaarden zijn opgenomen. Deze grenswaarden zijn
vergund tot 18 juli 2021. Wij beschouwen deze grenswaarden, met uitzondering van de
grenswaarden ten aanzien van de emissies uit emissiepunt L40, als maatwerkvoorschriften op
grond van artikel 2.7, eerste en tiende lid, van het Activiteitenbesluit. In de beschikking van 6 juni
2016 hebben wij geconcludeerd dat de emissies uit de Viton-fabriek voldoen aan BBT, maar dat de
emissies niet kunnen voldoen aan de emissiegrenswaarden uit de voormalige Nederlandse emissie
Richtlijn (NeR) omdat kortstondig grote piekemissies voorkomen. Daarom zijn emissiegrenswaarden
vergund die minder streng zijn dan de emissiegrenswaarden uit de vergunning van 2013. De
emissiegrenswaarden bestaan uit jaarvrachten voor polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s, en een
uurvracht voor HFP uit de emissiepunten L40, L42 en L51.
Wij zien geen redenen om aan te nemen dat de BBT-beoordeling uit 2016 niet meer correct zou zijn.
Met betrekking tot emissiepunt L40 merken wij op dat conform BBT conclusie 11 van de Bref
Polymers terugwinning wordt toegepast.
Op grond van voorschrift 1.1.4 van de vergunning van 6 juni 2016 heeft Chemours onderzoek
gedaan naar hergebruik van de monomeren of toepassing van emissiereducerende technieken.
Chemours concludeert dat alleen verbranding in een nieuwe installatie een effectieve techniek is om
de emissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s, uit de Vitonfabriek te reduceren. Uit het
onderzoek blijkt dat verbranding van deze stoffen niet kosteneffectief is. Het onderzoek liet zien dat
zelfs sprake is van buitensporig hoge kosten (bij afschrijving over een korte termijn. Wij zijn daarom
van mening dat voor de periode 2019-2025 geen verdere invulling hoeft te worden gegeven aan de
minimalisatieverplichting.
De emissies van de Viton-fabriek worden bepaald door middel van inline-metingen, conform
voorschrift 1.2.1 van de vergunning van 6 juni 2016 (thans maatwerkvoorschrift ). Voor de emissies
Uit emissiepunt L40 is dit een vergunningvoorschrift.
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Grondwaterzuivering (GWZI)
Bij de GWZI komen geringe emissies vrij van HCFK’s. Op deze emissies is afdeling 2.3 van het
Activiteitenbesluit van toepassing en aan de eisen uit deze afdeling wordt voldaan.
Luchtkwaliteitsnormen
In artikel 2.4, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit, is opgenomen dat de emissies van ZZS niet leiden
tot een overschrijding van het maximaal toelaatbaar risiconiveau van deze stof.
Aan de blootstelling van de omgeving aan organische fluorverbindingen die bij Chemours als
emissie naar de lucht vrij komen is en wordt veel onderzoek gedaan. Dergelijk onderzoek is in het
verleden ook meermalen uitgevoerd, meestal gerelateerd aan specifieke grond- of hulpstoffen. Met
betrekking tot FRD-903, E1, polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s zijn uit deze onderzoeken geen
normoverschrijdingen gebleken. Met de maatregelen die nu worden voorgeschreven zal de
blootstelling van de omgeving aan ZZS en andere geëmitteerde stoffen verder afnemen. Hiermee
wordt voldaan aan artikel 2.4, vijfde lid van het Activiteitenbesluit.
Diffuse emissies naar de lucht van vluchtige organische stoffen
Aanleiding tot actualisatie
In de hele inrichting van Chemours komen diffuse emissies naar de lucht van vluchtige organische
stoffen (VOS), waaronder organische fluorverbindingen vrij. In voorschrift 1.1.4 van de
omgevingsvergunning van 6 juni 2016 is opgenomen dat Chemours een onderzoeksplan moet
indienen met betrekking tot de reductie van VOS emissies. Het onderzoeksplan moet een planning
voor de uitvoering en de implementatie van de maatregelen bevatten. In voorschrift 1.1.5 van de
vergunning van 6 juni 2016 is opgenomen dat het onderzoeksplan deel uit maakt van de vergunning
en dat vergunninghouder zich hieraan moet houden. Met haar plan van aanpak (onderzoeksplan)
van 27 februari 2018 heeft Chemours hier invulling aan gegeven. Dit plan van aanpak hebben wij op
5 juli 2018 goedgekeurd. Wij hebben hierbij aangegeven dat voldaan wordt aan voorschrift 1.1.4,
maar dat in het revisietraject nadere en aanvullende eisen worden gesteld.
In bovengenoemd onderzoeksplan heeft Chemours aangegeven welke maatregelen reeds zijn
getroffen, en welke maatregelen nog worden onderzocht. Met betrekking tot diffuse emissies geeft
Chemours aan dat zij een integraal onderzoek naar diffuse emissies wil uitvoeren door middel van
een gefaseerde aanpak. In een eerste stap wordt in beeld gebracht op welke wijze de diffuse
emissies het beste bepaald kunnen worden. Per fabriek zal de meest passende methode worden
vastgesteld. In een tweede stap zullen de emissies bepaald worden aan de hand van de
vastgestelde methodes. Tot slot zal in stap drie worden nagegaan of verder onderzoek en
maatregelen nodig zijn om diffuse emissies verder te reduceren.
In januari 2019 ontvingen wij het “eerste fase VOS onderzoek diffuse emissies” van Chemours. Met
dit onderzoek wil Chemours invulling geven aan de eerste stap van haar integrale onderzoek, het
bepalen van diffuse emissies en bijbehorende methodes. Chemours stelt twee maatregelen voor.
De eerste maatregel betreft een onderzoek of de diffuse emissies uit de F-22 fabriek bepaald
kunnen worden door middel van de LDAR methodiek.
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De tweede maatregel betreft het gebruik van infrarood (FLIR) camera’s gebruiken om lekkages in
haar fabrieken op te sporen. Verder benoemt Chemours, aanvullend op het onderzoeksplan uit
2018, enkele reeds getroffen maatregelen voor verdere emissiereductie.
Op 22 februari 2019 hebben wij aangegeven dat het “eerste fase VOS onderzoek diffuse emissies”
niet voldoet aan de eisen uit de eerste stap uit het integrale onderzoek naar diffuse emissies, zoals
bedoeld in het onderzoeksplan van 27 februari 2018. Chemours heeft nagelaten de meest passende
methode per fabriek vast te stellen om de omvang van de diffuse emissies te bepalen. Verder zijn
de methoden die wel zijn genoemd (LDAR en FLIR) te beperkt weergegeven. Wij hebben
aangegeven dat Chemours binnen drie maanden aan de eisen uit het onderzoeksplan van 27
februari 2018 moet voldoen.
Op 20 mei 2019 heeft Chemours verder invulling gegeven aan de eerste stap van haar integrale
onderzoek, het bepalen van diffuse emissies en bijbehorende methodes, door het indienen van de
rapporten “CN-19-113 Plan van aanpak voor lekverliezenbeheersprogramma voor diffuse emissies
2019” en “CN-19-112 Registratie koudemiddelen en dragers”. Op 20 september 2019 hebben wij
aangegeven dat registratiemethode voor koudemiddelen correct is uitgevoerd, al ontbreekt een
begeleidende rapportage. Het plan van aanpak voor lekverliezen was niet compleet en voldeed niet
aan de eisen van de Milieumonitor 15.
Op 3 oktober 2019 heeft Chemours een nieuwe versie bij ons ingediend van haar “eerste fase VOS
onderzoek diffuse emissies”. Als bijlage is een nieuwe versie van het rapport “CN-19-113 Plan van
aanpak voor lekverliezenbeheersprogramma voor diffuse emissies 2019” gevoegd. Op 6 november
2019 hebben wij aangegeven dat nog steeds niet geheel wordt voldaan aan de eisen uit het
onderzoeksplan van 27 februari 2018. Zo wordt niet geheel voldaan aan de eisen van de
Milieumonitor 15 en wordt onvoldoende ingegaan op de inzet van optical gas imaging.
Invulling actualisatie
In onze beoordeling van 5 juli 2018 hebben wij aangegeven dat wij van mening zijn dat het integrale
onderzoek naar diffuse emissies uit het onderzoeksplan van 27 februari 2018 te weinig concreet is,
en dat wij hieraan in de nieuwe revisievergunning nadere en aanvullende eisen zullen stellen. Het
“eerste fase VOS onderzoek diffuse emissies” van januari 2019, evenals de versie van oktober
2019, is al veel concreter, maar op onderdelen nog niet compleet en juist. De registratiemethode
voor koudemiddelen is wel concreet, maar mist een rapportage.
Wij zijn van mening dat er concrete methoden beschikbaar zijn om diffuse emissies te bepalen en te
reduceren die Chemours direct kan toepassen. Dit zijn grotendeels methoden die Chemours ook in
haar onderzoeksrapporten noemt. Alleen voor enkele specifieke toepassingen is nog nader
onderzoek nodig. Wij willen daarom deze concrete methoden voorschrijven, aangevuld met
onderzoeksvoorschriften voor specifieke toepassingen.
Hieronder gaan wij nader in op de maatregelen die Chemours direct kan toepassen en op de
situaties waarvoor nog nader onderzoek nodig is.
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Om overlap in juridische grondslag te voorkomen zullen wij voorschrift 1.1.4 en 1.1.5 van de
vergunning van 6 juni 2016 intrekken, voor zover deze voorschriften betrekking hebben op de
maatregelen die nog genomen moeten worden om diffuse emissies te reduceren.
Voor de helderheid trekken wij deze voorschriften ook in, voor zover deze voorschriften betrekking
hebben op de reeds getroffen (en door ons goedgekeurde) maatregelen om diffuse emissies te
reduceren, en vervangen deze voorschriften door een nieuw voorschrift 2.1.3 dat verwijst naar de
passages uit boven genoemde onderzoeksrapporten die betrekking hebben op reeds getroffen
maatregelen om diffuse emissies te reduceren. Hierbij moet Chemours ook rekening houden met de
opmerkingen die wij op deze rapporten hebben gemaakt.
Toetsingskader
Diffuse emissies kunnen worden onderscheiden in diffuse emissies uit procesinstallaties en diffuse
emissies uit installaties voor op- en overslag van vloeistoffen.
De BREF Common Waste Water and Waste Gas Treatment (CWW) is van toepassing op alle
chemie-installaties. In deze BREF zijn BBT conclusies opgenomen die betrekking hebben op BBT
technieken om diffuse emissies naar de lucht van vluchtige organische stoffen te reduceren. Ook in
de BREF Polymers zijn BBT conclusies opgenomen die betrekking hebben op BBT technieken om
diffuse emissies te reduceren. Daarom worden eisen met betrekking tot diffuse emissies naar de
lucht van vluchtige organische stoffen in de omgevingsvergunning opgenomen en is afdeling 2.3 van
het Activiteitenbesluit niet van toepassing.
Op diffuse emissies die vrij komen bij op- en overslag uit tanks met en volume van meer dan 150 m3
is paragraaf 5.1.7 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Op grond van voorschrift 5.50, eerste
lid, van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften andere eisen stellen,
indien het belang van de bescherming van het milieu zich daar tegen niet verzet.
Uitwerking reeds genomen maatregelen
In BBT conclusie 19 van de CWW BREF worden technieken beschreven om diffuse emissies van
VOS naar de lucht te voorkomen. De in deze BBT-conclusie genoemde technieken worden
voorgeschreven (voorschrift 2.1.1). Het betreft hier algemene, gangbare maatregelen. Met dit
voorschrift wordt het kader vastgelegd voor het treffen van BBT-maatregelen om diffuse emissies
naar de lucht te reduceren. Verder schrijven wij enkele gangbare technieken voor om diffuse
emissies die vrij komen bij op- en overslag te reduceren (voorschrift 2.1.2).
De invulling van een aantal van deze maatregelen is reeds voorgeschreven via voorschrift D.20 van
de revisievergunning van 3 oktober 2013. Ook in het onderzoeksplan van 27 februari 2018 worden
reeds getroffen (of op korte termijn geplande) maatregelen genoemd, die invulling geven aan deze
BBT-conclusie. Deze maatregelen zijn voorgeschreven op grond van voorschrift 1.1.4 en 1.1.5 van
de vergunning alsmede ons goedkeuringsbesluit van 5 juli 2018. Verder zijn in het “eerste fase VOS
onderzoek diffuse emissies” van januari 2019, alsmede de versie van 3 oktober 2019, reeds
getroffen (of op korte termijn geplande) maatregelen genoemd, die eveneens invulling geven aan dit
voorschrift. Ook in het op 20 mei 2019 ingediende “CN-19-112 Registratie koudemiddelen en
dragers” worden maatregelen genoemd.
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Deze maatregelen schrijven wij nu als vergunningvoorschrift voor. Voor de helderheid nemen wij
een overkoepelend voorschrift 2.1.3 op en trekken voorschrift D.20 van de revisievergunning van 3
oktober 2013 en de voorschriften 1.1.4 en 1.1.5 van de vergunning van 6 juni 2016 in, voor zover
deze laatste twee voorschriften betrekking hebben op reeds getroffen maatregelen om diffuse
emissies te reduceren.
Uitwerking zekere nog te treffen maatregelen
In het “eerste fase VOS onderzoek diffuse emissies” van 3 oktober 2019 (waarin een plan van
aanpak voor lekverliezenbeheersprogramma voor diffuse emissies als bijlage is toegevoegd) geeft
Chemours aan dat zij wil aansluiten bij het LDAr programma uit de Rapport Milieu Monitor 15 van
maart 2004. Chemours wil dit echter niet bij alle fabrieken toepassen. Wij zijn van mening dat LDAR
een techniek is die reeds lang breed wordt toegepast in de procesindustrie, en dus ook zonder meer
bij Chemours kan worden toegepast bij alle fabrieken. Ook in BBT-conclusie 5 en 19 van de CWWBREF wordt LDAR als algemeen toepasbare techniek genoemd. LDAR wordt voorgeschreven in
voorschrift 2.1.4.
In haar onderzoeksplan van 27 februari 2018 en het “eerste fase VOS onderzoek diffuse emissies”
van 3 oktober 2019 geeft Chemours aan dat zij bij bepaalde installaties gebruik maakt van
massabalansen, om de diffuse emissies uit koelmachines of emissie die vrij komen bij loading en
blending te bepalen. Wij zijn van mening dat in dit soort situaties het opstellen van een
massabalans, of een ander methode, meer geëigend is dan het toepassen van een LDAR
meetprotocol. Wij geven Chemours de mogelijkheid om alternatieven voor LDAR toe te passen,
nadat deze door ons zijn beoordeeld en goedgekeurd (voorschrift 2.1.5). Omdat de hoeveelheid
diffuse emissies die vrij komen bij loading en blending gebaseerd is op een ruwe schatting, en niet
worden benoemd in de onderzoeksplannen van Chemours van 2018 en 2019, wordt aanvullend
voorgeschreven dat deze diffuse verladingsemissies meer exact bepaald en geregistreerd moeten
worden (voorschrift 2.1.6).
In haar “Plan van aanpak lekverliezenbeheersprogramma voor diffuse emissie 2019”, dat onderdeel
is van het “eerste fase VOS onderzoek diffuse emissies” van 3 oktober 2019 geeft Chemours aan
dat zij optical gas imaging conform de NTA-8399 wil toepassen. Op basis van metingen, die wij in
mei 2018 bij Chemours hebben uitgevoerd, is gebleken dat een FLIR-camera ook goed bruikbaar is
om de fluorverbindingen, die bij Chemours worden gebruikt, te detecteren. In BBT conclusie 5 van
de CWW BREF wordt toepassing van optische beeldvorming van gas (FLIR camera) als BBT
gezien. Wij schrijven deze techniek daarom voor (voorschrift 2.1.7).
Daarnaast nemen wij als voorschrift op dat dampen die vrij komen bij belading behandeld moeten
worden in een dampverwekingsinstallatie (voorschrift 2.1.8). Ook nemen wij in een voorschrift op dat
bij de toepassing van ZZS afsluiters gebruikt moeten worden met balgafsluiters en dat pompen
voorzien moeten zijn van een dubbel mechanical seal. (voorschrift 2.1.10 tot en met 2.1.12). Deze
maatregelen zijn gangbaar bij de chemische industrie in Nederland, maar volgen niet direct uit BBTconclusie 19.
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Uitwerking maatregelen waarvan de haalbaarheid moet worden onderzocht
In haar onderzoeksrapporten gaat Chemours niet in op het analyseren van kleine hoeveelheden
organische fluorverbindingen die vrij kunnen komen. Wij nemen een onderzoeksverplichting op voor
de ontwikkeling van geavanceerde analyse-technieken om sporenhoeveelheden organische
fluorverbindingen die in de processen vrij komen te kunnen kwalificeren (voorschrift 2.2.1). Wij
achten het opleggen van deze verplichting niet onredelijk, mede gelet op het feit dat Chemours in
haar persbericht aan heeft gegeven verder te gaan met de ontwikkeling om geavanceerde
analysetechnieken om sporenhoeveelheden organische fluorverbindingen die in de processen vrij
komen te kunnen kwalificeren.
In de F-22 fabriek komt een substantiële hoeveelheid HCFK-21 en HCFK-22 diffuus vrij uit het
procesriool. McDermott geeft in haar rapport aan dat deze stroom in een stripper behandeld kan
worden. Hierbij ontstaat een freonrijke gasstroom, die naar een plasmadestructie-installatie geleid
kan worden. Dit is hier boven besproken bij “beschrijving emissie reducerende technieken”). Wij
schrijven voor dat Chemours onderzoekt hoe deze diffuse stroom in een emissie reducerende
techniek moet worden behandeld of hoe deze stroom direct kan worden hergebruikt (voorschrift
2.2.2). Hiermee geven wij invulling aan de minimalisatiebepalingen van de Verordening betreffende
de ozonlaag afbrekende stoffen.
Op- en overslag van vloeistoffen
Chemours bezit enkele opslagtanks die onder de werkingssfeer van paragraaf 5.1.7 van het
Activiteitenbesluit vallen (installaties voor de op- en overslag van vloeistoffen). Voor diffuse emissie
die vrij komen bij de op- en overslag van deze tanks zijn de hierboven genoemde maatregelen om
diffuse emissies te reduceren maatwerkvoorschriften op grond van artikel 5.50, eerste lid, van het
Activiteitenbesluit.
Monitoring, registratie en rapportage van emissies
Bij toepassing van de door Chemours of McDermott toegepaste technieken ontstaan emissies naar
de lucht van FRD 903, E1, polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s. Hieronder gaan wij in op de
monitoring van deze emissies. Ook ontstaan emissies van HF, NOx en CO. Deze emissies hangen
af van de gekozen techniek. Deze emissies worden beoordeeld op het moment dat de vergunning
voor het toepassen van techniek wordt aangevraagd.
In BBT conclusie 2 van de BREF LVOC is opgenomen dat de emissies van organische
componenten eenmaal per maand gemeten moet worden. Deze frequentie kan verlaagd worden tot
eenmaal per jaar indien de emissieniveaus aantoonbaar stabiel zijn. Dit regime geldt voor emissies
uit de F-22-fabriek en de Monomerenfabrieken.
Voor de overige delen van de inrichting geldt op grond van artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit voor
het zwaarste meetregime, controleregime 4, inhoudende dat twee maal per jaar een meting moet
worden uitgevoerd in combinatie met emissierelevante parameters van de categorie B. Ook continu
meten is toegestaan bij controleregime 4. Wij zijn van mening dat bij de monitoring van ZZS ten
minste het zwaarste controleregime, controleregime 4, moet worden toegepast. Dit regime geldt
voor de polymerenfabrieken.

Blad 60 van 123

Ons kenmerk

999998149_9999638428

In het kader van geïntegreerd emissiebeheer nemen wij als voorschrift op dat de emissies van
polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s iedere maand gemeten moeten worden. Indien blijkt dat de
emissieniveaus stabiel zijn, mag de frequentie verlaagd worden tot eenmaal per zes maanden, na
goedkeuring door het bevoegd gezag. Omdat het hier gaat om ZZS hanteren wij een maximale
termijn van zes maanden, in plaats van de maximale termijn van een jaar uit de BREF LVOC. Ook
dit wordt in een voorschrift vastgelegd (voorschrift 3.1.1, 3.1.3, 3.1.3a en 3.1.5). Verder nemen wij in
hoofdstuk 3 algemene monitoringsvoorschriften op, in overeenstemming met de REF Monitoring.
Voor de monitoring van emissies die onder het Activiteitenbesluit vallen zijn dit
maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.7, tiende lid, en artikel 2.8, vierde lid, van het
Activiteitenbesluit. De aard van de emissies (ZZS) geven hier aanleiding toe.
Wij leggen in dit besluit niet vast welke emissierelevante parameters (ERP’s) gebruikt moeten
worden. Dit hangt sterk af van de door Chemours gekozen techniek. Als de technieken bekend zijn
zullen wij ook relevante ERP’s voorgeschreven worden. Voor zover op de emissie het
Activiteitenbesluit van toepassing is, zullen dit matwerkvoorschriften zijn op grond van artikel 2.7,
tiende lid en artikel 2.8, vierde lid, van het Activiteitenbesluit.
Voor de monitoring van FRD 903 en E1 bestaan geen specifieke meetnormen. Wij schrijven daarom
voor dat gemeten moet worden conform het op grond van voorschrift 2.1.3 van de
veranderingsvergunning van 18 april 2017 door Chemours ontwikkelde meetprotocol en meetplan
voor FRD 903 en E1.
Wij staan onder voorwaarden toe dat bepaalde metingen worden uitgevoerd door meetbureaus die
hiervoor niet geaccrediteerd zijn. Het verkrijgen van accreditatie voor deze handelingen is niet
mogelijk, omdat analyses op bijvoorbeeld TFE en PFIB om veiligheidsredenen alleen in het
laboratorium van Chemours kunnen worden uitgevoerd. Daarbij bezit Chemours veel kennis en de
noodzakelijke hulpmiddelen om bepaalde analyses uit te voeren. Dit is opgenomen in voorschrift
3.1.10.
Ook worden, in het belang van de bescherming van het milieu, in hoofdstuk 3 voorschriften
opgenomen met betrekking tot de registratie en rapportage van de metingen (voorschrift 3.1.6 en
3.1.15).
Afvalstoffen
Inleiding
In haar rapport “Afvalstromen van Chemours” van 26 juni 2018 concludeert de Inspectie
leefomgeving en Transport (ILT) dat er in de gehele keten weinig aandacht is voor FRD-houdende
afvalstromen. Hierdoor vinden op verschillende plekken in de keten emissies van FRD-stoffen naar
de leefomgeving plaats. Met betrekking tot Chemours heeft ILT niet kunnen vaststellen dat
Chemours een sluitende procedure of beslissingsmatrix heeft om vast te stellen of een afvalstroom
FRD-houdend is. Dit heeft in een concreet geval geleid tot het ontdekken van een afvalstroom die
FRD bleek te bevatten, terwijl die er op basis van het productieproces van het betreffende bedrijf
niet in hoorden te zitten.
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Naar aanleiding van deze constatering van ILT nemen wij, op grond van artikel 2.31, tweede lid,
onder b, van de Wabo voorschriften op met betrekking tot de registratie van afvalstoffen die bij
Chemours vrij komen en die de zeer zorgwekkende stoffen, FRD, E1 en polyfluoro-olefinen kunnen
bevatten.
Ook nemen wij een voorschrift op waarin is opgenomen dat Chemours moet onderzoeken op welke
wijze het ontstaan van afvalstoffen die de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) FRD, E1 en polyfluoroolefinen bevatten, voorkomen kan worden. Reden hiervoor is dat de keuze van technieken om
emissies naar de lucht te reduceren effect heeft op het ontstaan van afvalstoffen.
Tot slot nemen wij, in het kader van doelmatig afvalbeheer, een voorschrift op om afvalstoffen,
waarvan is aangetoond dat die ZZS (FRD, E1 en polyfluoro-olefinen) bevatten, gescheiden te
houden van overige afvalstoffen.
Toetsingskader
In artikel 2.14, eerste lid, onder b van de Wabo, juncto artikel 10.14 van de Wet milieubeheer is
opgenomen dat bij het verlenen van omgevingsvergunningen met betrekking tot afvalstoffen,
rekening moet worden gehouden met het landelijk afvalstoffenplan (hierna LAP).
Het LAP geeft de beleidskaders voor het doelmatig omgaan met afvalstoffen. In het LAP wordt
ingegaan op onder andere preventie, opslaan, scheiden, recycling, nuttige toepassing en verwerken
van afvalstoffen.
In onderdeel B14 van het LAP wordt ingegaan op ZZS. De verwerking van afvalstoffen met ZZS
mag geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens en geen nadelige gevolgen hebben
voor het milieu. Daarnaast moet met behulp van een risicobeoordeling nagegaan worden of bij het
verwerken van afval met ZZS geen onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu ontstaan.
Het LAP geeft aan dat een risicobeoordeling nodig is indien een afvalstof meer dan een bepaald
gehalte aan ZZS bevat. Deze concentratiegrenswaarde is in principe 0,1 % (g/g) ZZS. Verder geeft
het LAP aan dat het bevoegd gezag, met het oog op een doelmatige verwerking, kan bepalen dat
het bedrijf onderzoek moet doen in hoeverre ZZS in een afvalstof kan voorkomen, indien een bedrijf
dit niet heeft gedaan.
Indien ZZS in een afvalstof aanwezig is, moet allereerst worden nagegaan of deze ZZS op een
technisch en economisch efficiënte manier uit de afvalstof kan worden verwijderd, en worden
ingezet voor recycling en hergebruik.
De risicobeoordeling voor ZZS in afval omvat de volgende aspecten:
Bestaan er grenswaarden?
Zijn de ZZS gefixeerd in de materiaalmatrix?
Is de beoogde toepassing van de afvalstof aanvaardbaar?
Is het mogelijk ZZS vooraf of later te verwijderen?
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Preventie is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk B2 van het LAP
is het beleid nader toegelicht. Doelstellingen worden genoemd die moeten worden bereikt door de
uitvoering van afvalpreventieprogramma’s.
In hoofdstuk B7 van het LAP wordt vermeld dat mengen van afvalstoffen niet is toegestaan indien dit
op enig moment leidt tot blootstelling van mens of milieu aan ZZS.
Beoordeling
Evenals voor de emissies naar de lucht beschouwen wij potentiële ZZS en stoffen die door het
RIVM als ZZS of potentiële ZZS zijn geclassificeerd in beginsel als ZZS, met betrekking tot een
doelmatige verwerking van afvalstoffen. Wij geven hier invulling aan de zorgplicht op grond van
artikel 1.1a en meer specifiek artikel 10.1, eerste lid van de Wet milieubeheer en het
voorzorgbeginsel.
Registratie
Het is de taak van degene die afvalstoffen met ZZS in ontvangst neemt om de risico’s te beoordelen
van recycling, nuttige toepassing of verwerking van afvalstoffen. Om deze taak goed te kunnen
uitvoeren is het noodzakelijk dat de ontvanger van afvalstoffen op de hoogte is welke ZZS en
hoeveel ZZS in de afvalstof aanwezig is, alsmede andere relevante aspecten om de
risicobeoordeling te kunnen uitvoeren.
Het LAP geeft aan dat een risicobeoordeling aan de orde is indien de concentratie ZZS in de
afvalstof in principe meer dan 0,1 % (g/g) is. De organische fluorverbindingen die in de afvalstoffen
van Chemours aanwezig kunnen zijn, zijn zeer persistent, en zijn in lage concentraties aanwezig.
Wij zijn daarom van mening dat de concentratiegrenswaarde van 0,1 % (g/g) voor de afvalstoffen
van Chemours te hoog is om een goede risicobeoordeling te kunnen uitvoeren.
Wij schrijven voor dat Chemours registreert welke afvalstoffen organische fluorverbindingen
bevatten en in welke hoeveelheden ZZS (FRD, E1 en polyfluoro-olefinen) aanwezig is boven de
detectiegrens. Chemours moet hiertoe sluitende procedures ontwikkelen om de aanwezigheid van
ZZS te bepalen. Uitgangspunt is dat ten minste eenmaal gemeten wordt. Chemours moet nagaan of
vaker meten nodig is, gezien de aard van haar processen. Ook moet Chemours per afvalstroom
registreren of de ZZS (indien aanwezig) gefixeerd is in de materiaalmatrix of niet. De procedures en
de meting moeten binnen zes maanden na het inwerking treden van dit besluit gereed zijn. Dit wordt
opgenomen in de voorschriften 4.1.1 tot en met 4.1.3.
Tot slot moet Chemours jaarlijks, bij voorkeur in het milieujaarverslag, aan ons rapporteren hoeveel
afvalstoffen met ZZS (FRD, E1 en polyfluoro-olefinen) de inrichting hebben verlaten. Dit wordt
opgenomen in voorschrift 4.1.4.
Preventie
Chemours geeft aan de emissie naar de lucht van FRD-903 te willen reduceren door het gebruik van
koolfilters. Hierdoor ontstaat een ZZS-houdende afvalstroom. Het toepassen van de door
McDermott voorgestelde emissiereducerende technieken hebben dit nadeel veel minder.
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Wij vinden het daarom belangrijk dat Chemours een onderzoek uitvoert om de mogelijkheden in
beeld te brengen om ZZS-houdende afvalstromen (die FRD, E1 of polyfluoro-olefinen bevatten) te
reduceren. Het onderzoek moet binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit gereed
zijn. Dit is opgenomen in voorschrift 4.2.1.
Om een goed preventieonderzoek te kunnen uitvoeren vinden wij het belangrijk dat Chemours
eenmalig een balans opstelt van de organische fluorverbindingen in haar inrichting. Dit houdt in dat
Chemours van elke stof nagaat hoeveel de inrichting binnen komt (als grondstof of hulpstof),
hoeveel de inrichting verlaat als product, als emissie naar lucht, water, bodem of als afvalstof en
hoeveel in de inrichting ontstaat of zich ophoopt. De balans moet binnen zes maanden na het
inwerking treden van dit besluit gereed zijn. Dit wordt opgenomen in voorschrift 4.2.2.
Mengen
Wij vinden het ongewenst dat Chemours afvalstoffen, waarvan is aangetoond dat die ZZS bevatten,
mengt met andere afvalstoffen, die geen ZZS bevatten. Wij nemen een voorschrift op dat Chemours
verplicht afvalstoffen, waarvan is aangetoond dat die ZZS bevatten, gescheiden te houden en niet
te mengen met andere afvalstoffen (voorschrift 4.1.5).
Conclusie
Gelet op voorgaande toetsing en gezien de nieuwe kennis over emissiereducerende technieken die
kunnen worden toegepast bij de activiteiten van de inrichting achten wij een reductie van emissies
naar de lucht uit puntbronnen van FRD-903, E1, poly-olefinen, HCFK’s en HFK’s noodzakelijk en
mogelijk en daarom verlagen wij gefaseerd de jaarvracht van deze stoffen. Ook zien wij, in het
belang van de bescherming van het milieu, aanleiding om voorschriften op te nemen met betrekking
tot reductie van de diffuse emissies naar de lucht van vluchtige organische stoffen en van preventie
en registratie van ZZS-houdende afvalstoffen. Wij zien daarbij tevens aanleiding tot het verbinden
van aanvullende (maatwerk) voorschriften, gelet op de technische kenmerken van de installatie.
Deze (maatwerk)voorschriften hebben betrekking op de concentratiegrenswaarden en de monitoring
van de emissies van FRD-903, E1, poly-olefinen, HCFK’s en HFK’s en diffuse emissies die vrij
komen bij op- en overslag.
Adviezen en zienswijzen
Hieronder vatten wij het advies van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht, het advies
van ILT en de zienswijzen van Chemours samen, en geven na elk advies en zienswijze onze
reactie. Omdat er overlap is tussen sommige adviezen van de gemeenten hebben wij sommige
adviezen van de gemeenten geclusterd.
Gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht
Deze gemeenten hebben een gezamenlijk advies ingediend, dat is opgesteld door Mobilisation for
the Environment (MOB) te Nijmegen. De gemeenten Dordrecht en Sliedrecht geven specifiek aan
dat een snellere reductie van emissies naar de lucht van polyfluoro-olefinen noodzakelijk is (punt 2
hieronder).
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1.

Verdere reductie van FRD en E1 naar nulemissie nodig

Advies
De emissies van FRD-903 en E1 worden teruggebracht tot 4,4 kg/jaar FRD-903 in 2021. De
gemeenten stellen dat Chemours moet streven naar een nulemissie voor de periode na 2021. De
gemeenten adviseren de totale emissie van FRD per 1-1-2025 te verlagen tot 1 kg/jaar voor de
PTFE en FEP fabriek samen.
Reactie
Uit het rapport van McDermott, met in achtneming van een onzekerheidsmarge, kan de conclusie
getrokken worden dat het op dit niet moment nog niet mogelijk is dat de emissie van FRD-903 uit de
PTFE- en de FEP-fabriek aan de door de gemeenten voorgestelde emissiegrenswaarde (1 kg/jaar)
kan voldoen.
Op grond van artikel 2.4, lid 3, van het Activiteitenbesluit moet Chemours iedere vijf jaar aan het
bevoegd gezag informatie verstrekken over de mogelijkheden om emissies van ZZS te voorkomen
of te beperken. Dit is ook van toepassing op de emissies van FRD-903 en E1. In 2024 zullen wij op
basis van de door Chemours aangeleverde informatie beoordelen of verdere aanscherping mogelijk
is. Indien dit het geval is wordt de vergunning verder aangescherpt.
2.

Verdere reductie polyfluoro-olefinen naar nulemissie nodig

Advies
In voorschrift 1.2.2 is opgenomen dat de emissies van polyfluoro-olefinen per 1 januari 2024 moet
zijn teruggebracht tot 572 kg/jaar. Deze stoffen worden door het RIVM als ZZS of potentieel ZZS
beschouwd en zijn daarom minimalisatieplichtig. De omgeving blijft tot 1-1-2024 belast met een
uitstoot van 57.000 kg/jaar. Deze emissie moet volgens de gemeenten eerder omlaag. Ook is geen
onderbouwing gegeven voor het vergunnen van minder strenge emissiegrenswaarden voor de
periode tot 1 januari 2024 (voorschrift 1.3.1), omdat sprake is van buitensporig hoge kosten.
Reactie
De emissie van 57.000 kg/jaar polyfluoro-olefinen betreft de in 2013 vergunde emissie. In de
paragraaf ‘Tussentijdse maatregelen, emissiegrenswaarden en monitoring’ hebben wij aangegeven
dat bij het installeren van tijdelijke emissiereducerende technieken (dus in de periode tot 2024)
sprake is van buitensporig hoge kosten, omdat detailengineering tijd kost en de techniek 1 tot 2 jaar
effectief in bedrijf zal zijn. Hier komt bij dat het ontwerpen en plaatsen van tijdelijke technieken
definitieve technieken zal belemmeren. Wij zijn van mening dat het terecht is dat Chemours zich
concentreert op het terugbrengen van de emissies van polyfluoro-olefinen in 2024 en geen energie
steekt in tijdelijke deeloplossingen voor deze stoffen. Voor sterk verdunde stromen geldt een termijn
tot 2025.
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3.

Onderliggende stukken en adviezen van RIVM

Advies
Adviezen van RIVM met betrekking tot de ZZS status van stoffen zijn ontvangen. De gemeenten
constateren dat het bevoegd gezag, op grond van het voorzorgbeginsel, potentiele ZZS terecht als
ZZS behandelt.
Reactie
Het beschouwen van stoffen die zijn vermeld iop de lijst van pZZS als ZZS maakt inmiddels deel uit
van ons beleidskader Omgaan met Zeer Zorgwekkende stoffen van 4 december 2019. Wij merken
op dat FRD-903 inmiddels als ZZS is geclassificeerd in overeenstemming met REACH. De
beschikking wordt hierop aangepast.
4.

Adressering beschikking

Advies
De beschikking is geadresseerd aan Chemours NL Holding 2. Uit de website blijkt dat er ook een
Holding 1 is. Verder wordt in de tekst gerefereerd aan Chemours Netherlands B.V. Duidelijk moet
zijn wie verantwoordelijk is voor de beschikking en de naleving van de voorschriften.
Reactie
Om onduidelijkheid te voorkomen, zal de beschikking geadresseerd worden aan Chemours
Netherlands B.V.
Artikel 2.25 van de Wabo bepaalt dat de omgevingsvergunning geldt voor een ieder die het project
uitvoert waarop zij betrekking heeft. De zorg voor de naleving van de aan de omgevingsvergunning
verbonden voorschriften rust op de vergunninghouder. De vergunninghouder, dat wil zeggen
degene die het project uitvoert, kan uit meer dan een (rechts)persoon bestaan. Met degene die het
project uitvoert is bedoeld, degene die voor die uitvoering verantwoordelijk is, dus de eigenaar of
opdrachtgever. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften voldoende
gewaarborgd.
5.

Relatie tot revisievergunning en splitsing Chemours en DuPont

Advies
Dupont en Chemours hebben elk apart in 2018 en aanvraag voor een revisievergunning ingediend.
Deze procedure loopt vertraging op, mede omdat Chemours niet transparant wenst te zijn ten
aanzien van de emissies van enkele stoffen. Het bevoegd gezag is daarom terecht overgegaan tot
het ambtshalve aanscherpen van de emissies van fluorhoudende stoffen.
Reactie
Het advies heeft feitelijk betrekking op twee andere procedures, die los staan van ons besluit om de
vergunning van Chemours ambtshalve te wijzigen. Wij gaan daarom niet inhoudelijk op dit advies in.
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6.

Studie van McDermott

Advies
De gemeenten constateren dat zij zich kunnen vinden in de conclusies van het rapport van
McDermott van 24 december 2018, nu in de ontwerp-beschikking de stoffen PFAC en ether A/B zijn
meegenomen.
Reactie
Wij nemen dit advies voor kennisgeving aan.
7.

Polyfluoro-olefinen en classificatie als ZZS

Advies
De gemeenten geven aan dat het RIVM polyfluoro-olefinen als ZZS of als potentiele ZZS
beschouwt. Ook zijn de gemeenten van mening dat (potentiele) ZZS niet tot 2024 kunnen worden
ingedeeld in de stofklassen gO.1 of gO.2 van het Activiteitenbesluit.
Reactie
Enkele polyfluoro-olefinen zijn in het Activiteitenbesluit niet geclassificeerd of niet als ZZS
geclassificeerd. Wij hebben het RIVM gevraagd deze stoffen te classificeren. Het RIVM heeft
geadviseerd deze stoffen als ZZS of potentiele ZZS te behandelen. Wij hebben het advies van het
RIVM overgenomen en hebben aangegeven om op grond van het voorzorgbeginsel deze stoffen als
ZZS te behandelen. Dit betekent dat voor deze stoffen de minimalisatieverplichting geldt. Omdat pas
vanaf 2024 aan de emissiegrenswaarde voor ZZS uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan,
wordt voor deze stoffen tot 2024 een hogere emissiegrenswaarde toegekend, die overeenkomt met
de stofklassen gO.1 of gO.2 uit het Activiteitenbesluit. In de ontwerp-beschikking hebben wij
gemotiveerd waarom deze werkwijze hier toegepast kan worden. Voor verdunde stromen hoeft pas
vanaf 2025 worden voldaan.
8.

FRD of FRD 903

Advies
De gemeenten geven aan dat in de tabellen in de ontwerp-beschikking steeds sprake is van FRD903. Dit is niet juist. FRD is een dispergeermiddel en kan ook stof gebonden als FRD-902 aanwezig
zijn. Overal in de beschikking dient FRD-903 te worden vervangen door FRD, gedefinieerd als de
som van FRD-903 en FRD-902. Dit is analoog aan de term NOx, waaronder de som van NO, NO2,
N2O en N2O5 wordt verstaan.
Reactie
Het is juist dat FRD ook als stof gebonden FRD-902 kan voortkomen. In emissies naar de lucht zal
dit een minimaal percentage zijn. De in de vergunning voorgeschreven methodiek voor de
monitoring van FRD vindt zodanig plaats dat ook stof gebonden FRD-902 wordt meegenomen. Het
is daarom niet noodzakelijk FRD-903 te vervangen door FRD.
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9.

Monitoring: handhaafbaarheid van jaarvrachten voldoende gezekerd?

Advies
Het bevoegd gezag moet aangeven waarom de handhaafbaarheid van de jaarvrachten van de
emissies naar de lucht op grond van de monitoringsvoorschriften in hoofdstuk 3 wel mogelijk is en
op basis van de vergunning van 2013 niet. Er wordt immers beperkt dan wel niet continu gemeten.
Reactie
In voorschrift 3.1.17 is opgenomen dat het gemiddelde van de gemeten jaarvrachten, gesommeerd
over vier opeenvolgende kwartalen lager is dan de vergunde emissiegrenswaarden. Een gemeten
jaarvracht wordt berekend uit het product van een afzonderlijke meting en het gemeten debiet. Op
deze wijze kan ieder kwartaal (voor het eerst na vier kwartalen) gecontroleerd worden of voldaan
wordt aan de vergunde emissiejaarvrachten. Een dergelijk voorschrift ontbrak in de vergunning van
2013.
10. Lijst met emissiepunten opnemen en benaming emissiepunten en activiteiten
Advies
De gemeenten adviseren een lijst met emissiepunten op te nemen in de beschikking. Hiervoor zou
gebruik kunnen worden gemaakt van bijlage VIII van de aanvraag van maart 2018. Verder zijn er
discrepanties tussen de benaming van de emissiepunten en bovengenoemde bijlage VIII. Ook komt
de benaming van de activiteit Regeneratie afvalproductie niet overeen met de benaming in de
revisievergunning van 2013.
Reactie
De emissiepunten zijn gebaseerd op de situaties, zoals deze is vergund in 2013, inclusief vergunde
wijzigingen na deze datum. Het opnemen van een lijst met emissiepunten heeft in onze ogen weinig
meerwaarde. Er zal niet meer informatie in staan dan in de tabellen in de voorschriften van de
vergunning. De benaming kan in sommige gevallen afwijken, leidend is de benaming, zoals deze is
vergund in 2013 (of daarna).
11. Hebben (maatwerk)voorschriften betrekking op alle activiteiten van Chemours?
Advies
De gemeenten adviseren dat de aangescherpte normen betrekking hebben op alle activiteiten van
Chemours, inclusief loading & blending en reclaim. Als er in een voorschrift “puntbronnen” staat
worden dan alle puntbronnen bedoeld? Hebben bijzondere bedrijfsomstandigheden betrekking op
storingen, opstarten en het stilleggen van de fabriek.
Reactie
De voorschriften in hoofdstuk 1 en 3 hebben betrekking op emissies naar de lucht uit puntbronnen.
Per voorschrift staat aangegeven op welke stoffen en op welke fabrieken het voorschrift van
toepassing is. Tevens staat per voorschrift aangegeven of het voorschrift betrekking heeft op
reguliere bedrijfsomstandigheden of op zowel reguliere als bijzondere bedrijfsomstandigheden.

Blad 68 van 123

Ons kenmerk

999998149_9999638428

Onder puntbronnen wordt verstaan alle puntbronnen. Dit kan wel ingeperkt worden tot een
specifieke fabriek, indien dat in het voorschrift is aangegeven. Bijzondere bedrijfsomstandigheden
zijn in de begrippenlijst gedefinieerd. Hiertoe behoren inderdaad opstarten, storingen en
stilleggingen.
De voorschriften uit hoofdstuk 2 hebben betrekking op diffuse emissies van VOS. Per voorschrift
staat aangegeven of het voorschrift betrekking heeft op de hele inrichting, dan wel op een specifieke
activiteit. Bij loading & blending en reclaim ontstaan alleen diffuse emissies, zodat voor deze
bedrijfsonderdelen hoofdstuk 2 van toepassing is, maar niet hoofdstuk 1 en 3.
12. Uitsluiten van emissiepunten
Advies
De gemeenten zich af waarom TL 32 wordt uitgezonderd in tabel 1.2.1. Ook vragen de gemeenten
zich af waarom emissiepunten worden uitgezonderd in de tabellen bij voorschrift 1.2.2 en 1.2.4.
Verder vragen de gemeenten zich af waarom bepaalde emissiepunten worden uitgesloten van de
rapportageverplichting in voorschrift 1.2.6.
Reactie
In de tabel bij voorschrift 1.2.1 is emissiepunt TL32 uitgezonderd, omdat uit dit emissiepunt geen
FRD-903 vrij komt. Daar komt bij dat een emissiegrenswaarde voor dit emissiepunt een andere
juridische grondslag heeft.
In de tabellen bij voorschrift 1.2.2, 1.2.2a, 1.2.4 en 1.2.4a worden geen emissiepunten uitgesloten,
in de zin dat voor deze emissiepunten geen emissiegrenswaarde geldt. Wel is het zo dat de
emissiegrenswaarde voor verschillende emissiepunten een verschillende juridische grondslag heeft.
Dit geldt ook voor de rapportageverplichting in voorschrift 1.2.6. De rapportageverplichting geldt voor
alle emissiepunten, alleen de juridische grondslag is anders per emissiepunt.
13. Jaarvracht: kleine vrachten moeten meetellen
Advies
De gemeenten adviseren aan voorschrift 1.2.5 toe te voegen dat een emissievracht die lager is dan
de grensmassastroom meetelt met de normering van jaarvrachten.
Reactie
In de voorschriften 1.2.5 en 1.2.5a wordt een emissiegrenswaarde voorgeschreven in de vorm van
een concentratie-eis. In het voorschrift zijn voorwaarden opgenomen wanneer de concentratie-eis
geldt en wanneer niet. Dit staat los van de voorschriften waarin jaarvrachten zijn opgenomen. In
deze voorschriften is geen ondergrens (bijvoorbeeld een grensmassastroom) opgenomen voor de
jaarvrachten. Elke vracht uit een emissiepunt telt mee, voor zover het voorschrift betrekking heeft op
dat emissiepunt.
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14. HFK4310mee
Advies
De gemeenten adviseren in voorschrift 1.3.1 toe te lichten wat HFK4310mee is. Deze stof is in 2013
mogelijk wel aangevraagd maar niet vergund (tenzij als som HFK’s). Waarom heeft voorschrift 1.3.1
alleen betrekking op reguliere bedrijfsomstandigheden?
Reactie
HFK4310mee en de emissie van deze stof is in de aanvraag van 2013 beschreven (pagina 125en
verder). Op grond van voorschrift A.1 van de vergunning van 2013 is deze stof daarmee vergund.
Voorschrift 1.3.1 heeft betrekking op emissies die vrijkomen bij reguliere bedrijfsomstandigheden uit
de PTFE fabriek. Voorschrift 1.3.2 heeft betrekking op emissies die vrijkomen bij bijzondere
bedrijfsomstandigheden uit de PTFE fabriek.
15. Verruiming emissiegrenswaarden TFE en HFP
Advies
De gemeenten stellen dat de vergunde TFE-emissie van de PTFE fabriek niet door middel van een
ambtshalve wijziging verruimd kan worden van 750 kg/jaar naar 2000 kg/jaar. De oorzaak is
emissiepunt TL10A. Dit geldt ook voor de emissie van HFP die van 55 kg/jaar stijgt naar 158 kg/jaar.
Reactie
De emissie van 750 kg/jaar TFE uit de PTFE-fabriek is in 2013 vergund (voorschrift D2). Dit
voorschrift is op 1 januari 2019 van rechtswege vervallen op grond van het overgangsrecht
Activiteitenbesluit. Op deze emissie is nu afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Op
dit moment kan Chemours hier niet aan voldoen, maar wel vanaf 1 januari 2024. Voor de
tussenperiode vergunnen wij de emissie die redelijkerwijs haalbaar is. Dat is volgens ons de in 2017
en 2018 gemeten emissie. In het hoofdstuk “Tussentijdse maatregelen emissiegrenswaarden en
monitoring” van de ontwerp-beschikking gaan wij uitvoerig in op wat redelijk is voor de
tussenperiode (p. 49 die naar onderzoek D7 verwijst).
Hetzelfde geldt voor de HFP emissie.
16. Monitoring emissies naar de lucht van Thermal convertor (TC)
Advies
In de tabel bij voorschrift 3.1.7 wordt voor de monstername verwezen naar de NEN-EN 15259.
Geadviseerd wordt dit aan te vullen met een termijn waarbinnen hieraan voldaan moet worden.
Abusievelijk vermeldt Chemours niet dat bij de TC ook de emissies van dioxines en furanen
gemonitord moeten worden. Bovendien moeten de emissies van HF, HCl, NOx, CO en stof nu
eenmaal per vier jaar gemeten worden, terwijl de BBT-conclusies van de BREF LVOC eenmaal per
vier jaar voorschrijven.
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Reactie
De NEN-EN 15259 is direct van toepassing op de monitoring van alle emissies naar de lucht uit
puntbronnen, die in deze ambtshalve wijziging gereguleerd worden. Het opnemen van een termijn is
niet nodig. Deze ambtshalve wijziging heeft geen betrekking op de emissies van dioxinen en
furanen, HCl, HF, CO en stof. De monitoring van dioxines en furanen, HF, HCl, CO en stof uit de
TC is gereguleerd in de revisievergunning van 2013. Het is juist dat de BBT-conclusies van de
BREF LVOC voor de meeste van deze emissies strengere monitoringseisen stellen. In een aparte
procedure zullen wij de emissies van deze stoffen toetsen aan BBT.
17. Reikwijdte van voorschrift 3.1.2
Advies
De gemeenten vragen zich af of voorschrift 3.1.2 ook betrekking heeft op de Monomerenfabriek en
de Viton-fabriek.
Reactie
Voorschrift 3.1.2 heeft uitsluitend betrekking op de monitoring van de emissies van polyfluoroolefinen uit de PTFE- en de FEP-fabriek voor de periode tot 2024. De monitoring van de emissies
van polyfluoro-olefinen uit de Monomerenfabriek is opgenomen in de revisievergunning van 2013. In
de veranderingsvergunning van 6 juni 2016 is de monitoring van de emissies van polyfluoro-olefinen
uit de Vitonfabriek opgenomen.
18. Meetrapporten
Advies
De gemeenten adviseren dat in het meetrapport de procesomstandigheden moeten worden
opgenomen. Verder moet het meetrapport naar het bevoegd gezag worden gezonden vanwege
transparantie naar gemeenten en belanghebbenden. Voorschrift 3.1.15 moet hierop worden
aangepast.
Reactie
Voorschrift 3.1.15 is, naar aanleiding van een andere zienswijze, opgenomen in voorschrift 3.1.18.
De inhoud van het meetrapport is gereguleerd in de NEN-EN 15259, die is voorgeschreven in
voorschrift 3.1.7. Hier staat vermeld dat ook moet worden ingegaan op procesomstandigheden.
Aangezien de veelheid van metingen na 2024 (maandelijks) is het niet praktisch dat elk meetrapport
naar het bevoegd gezag wordt gezonden. De informatie is op grond van voorschrift 3.1.18 voor het
bevoegd gezag beschikbaar bij het bedrijf en op verzoek ook voor gemeenten en belanghebbenden.
19. Redenen voor de aanscherping van de vergunning van Chemours
Advies
De gemeenten stellen dat er meer redenen zijn voor aanscherping van de conclusie dan onder het
kopje ‘Inhoudelijke overwegingen’, onder ‘Conclusie’ wordt weergegeven. Zo is ook de classificatie
van polyfluoro-olefinen als (potentieel) ZZS door het RIVM een reden, evenals de persistentie van
deze stoffen in grond en grondwater.
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Reactie
In het hoofdstuk ‘Inhoudelijke overwegingen’ hebben wij weergegeven op welke juridische gronden
actualisatie van de vergunning mag plaats vinden en hoe wij hieraan in het geval van Chemours
invulling aan hebben gegeven. In deze paragraaf staat vermeld dat wij het advies van het RIVM bij
onze overwegingen hebben betrokken. Verdere onderbouwing is niet nodig.
20. Storing thermal convertor (TC)
Advies
De tijd dat de TC in storing mag zijn is veel te ruim en voldoet niet aan BBT. Bovendien worden dan
grote hoeveelheden ZZS uitgestoten. Het verwerkingsrendement moet niet 95 % zijn, maar hoger
dan 99 % zijn.
Reactie
Na 1 januari 2024 moet voldaan worden aan de strenge emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 1, ook
tijdens storingen (voor verdunde stromen na 1-1-2025). Met deze strenge emissiegrenswaarden
wordt voldaan aan BBT en de minimalisatieverplichting. Indien Chemours de TC na deze datum in
bedrijf wil houden zullen zij het verwerkingsrendement van de TC zeer waarschijnlijk moeten
verhogen. Tot die datum moet voldaan worden aan de voorschriften uit de revisievergunning van
2013. In het hoofdstuk ‘Tussentijdse maatregelen, emissiegrenswaarden en monitoring’ hebben wij
bij ‘F-22 fabriek en Monomerenfabriek’ aangegeven dat de eisen uit de revisievergunning voor deze
fabrieken in de periode tot 1 januari 2024 in overeenstemming zijn met BBT met betrekking tot
emissies naar de lucht. Dat geldt ook voor de emissies naar de lucht tijdens storingen van de TC. Dit
is nader uitgewerkt in bijlage 5.
21. Bijlagen
Advies
In bijlage 2 is PFIB ten onrechte niet geclassificeerd als behorend tot de stofcategorie ZZS. De
gemeenten adviseren in bijlage 3 aan te geven dat het hier gaat om de som van de jaarvrachten van
alle installaties met uitzondering van Loading &Blending. Een vergelijkbare tabel voor FRD en E1
zou een goede aanvulling zijn. Bijlage 5 is niet compleet omdat de Viton fabriek en de afdeling
Loading & Blending hier niet in voorkomen. Verder is het de vraag of de constatering juist is of in alle
gevallen aan BBT wordt voldaan. Tot slot vragen de gemeenten zich af of de berekening van de
emissies van de TC wel eens gevalideerd zijn.
Reactie
De opmerking met betrekking tot de classificatie van PFIB is juist. Bijlage 2 wordt aangepast met
betrekking tot PFIB. Bijlage 3 heeft alleen betrekking op de som van gekanaliseerde emissies. Bij
het bedrijfsonderdeel Loading & Blending komen geen gekanaliseerde emissies vrij. De tabel met
emissies in voorschrift 1.2.1 geeft naar onze mening voldoende informatie. In bijlage 5 is de Viton
fabriek niet opgenomen omdat bijlage 5 de periode tot 1 januari 2024 betreft en wij in 2016
specifieke, tijdelijke, emissiegrenswaarden hebben opgenomen voor de Viton fabriek.
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De gemeenten geven niet specifiek aan welke constateringen onjuist zijn. Wij zijn van mening dat in
bijlage 5 zeer gedetailleerd is weer gegeven waarom wel sprake is van BBT voor de tussenliggende
periode. De metingen van de TC worden gevalideerd door middel van inline analyzers en
processimulatie.
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Advies
In voorschrift 3.1.12 zijn maxima gegeven voor de toe te passen meetonzekerheid voor te
rapporteren meetresultaten. ILT adviseert specifieke praktijkwaarden voor de meetonzekerheid te
hanteren indien voor de specifieke praktijksituatie de meetonzekerheid kleiner is dan het maximum.
De specifieke praktijkwaarden moeten worden vastgesteld op grond van informatie die beschikbaar
is uit de uitgevoerde metingen en uit de gebruikte meetmethode en meetapparatuur.
Reactie
Wij kunnen ons vinden in dit advies. Voorschrift 3.1.12 wordt aangepast.
Chemours Netherlands B.V.
Chemours heeft haar zienswijzen in de volgende categorieën onderverdeeld:
het rapport van McDermott is geen technische ontwikkeling/BBT;
de classificatie van een groot aantal stoffen in onjuist;
afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit is niet van toepassing;
de ontwerpbeschikking is grotendeels niet naleefbaar;
een groot aantal voorschriften is rechtsonzeker en daarmee niet handhaafbaar;
ten onrechte worden een groot aantal onderzoeksverplichtingen voorgeschreven;
zienswijzen met betrekking tot specifieke voorschriften.
Hieronder gaan wij per categorie op deze zienswijzen in.
Het rapport van McDermott is geen technische ontwikkeling/BBT;
1.

McDermott heeft geen onderzoek gedaan naar BBT, maar naar het vaststellen van
mogelijkheden tot beperking van de emissies. Derhalve bestaat er geen grondslag voor de
(maatwerk)voorschriften in de ontwerpbeschikking.

Reactie:
McDermott heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot beperking van emissies. De mogelijke
emissiebeperking kan worden gerealiseerd met technieken die als BBT kunnen worden aangemerkt.
Dit wordt hieronder in onze reactie op de zienswijzen 2 en 6 tot en met 16 nader uitgewerkt.
Daarnaast is het zo dat de toepassing van de door McDermott onderzochte mogelijkheden in het
belang van de bescherming van het milieu is (artikel 2.31, tweede lid, onder b Wabo). Dit is tevens
een grondslag voor het actualiseren van de vergunning. De grondslag van de vergunning wordt
aangepast.
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2.

Uit artikel 1.1, eerste lid, van de Wabo en artikel 3, tiende lid, van de RIE volgt dat BBT een
techniek is die beschikbaar is en aangetoond toepasbaar binnen de bedrijfstak van en voor
Chemours, waarbij ook de kosten worden meegewogen. Dit volgt niet uit het rapport van
McDermott. Hierin staat dat nog veel onderzoeken moeten worden gedaan voordat de
technieken van McDermott toepasbaar zijn.

Reactie:
Wij zijn van mening dat de door McDermott onderzochte technieken voldoen aan de criteria van
artikel 1.1, eerste lid, van de Wabo (beschikbaar en technisch en economisch haalbaar). Gebruik
wordt gemaakt van standaardtechnieken, die, met behulp van kortdurende
laboratoriumonderzoeken, nog op maat moeten gemaakt voor de specifieke toepassing van
Chemours. Het gaat hierbij om zaken als de lengte van een reactor of het aantal schotels van een
absorptiekolom. Dit wordt hieronder nader uitgewerkt in onze reactie op de zienswijzen 6 tot en met
16.
3.

Er is onvoldoende onderbouwd dat de door McDermott voorgestelde technieken kosteneffectief
zijn. Er wordt uitgegaan van een nauwkeurigheid van 50 %. Ook zijn de stofeigenschappen niet
beschouwd.

Reactie
Wij zijn van mening dat de door McDermott voorgestelde technieken kosteneffectief zijn en geschikt
voor het verwerken van fluorhoudende stoffen. Dit wordt hieronder nader uitgewerkt in onze reactie
op de zienswijzen 6 tot en met 16.
4.

De vaststelling van BBT heeft niet volgens artikel 5.4 Bor plaatsgevonden. Er is onvoldoende
rekening gehouden met technieken die genoemd zijn in BBT-documenten, met name BBTconclusies voor IPPC installaties.

Reactie
In de considerans hebben wij, waar van toepassing, conform artikel 5.4, eerste lid, Bor rekening
gehouden met BBT-conclusies of informatiedocumenten. Wij hebben hier een zekere
beoordelingsruimte, waarbij wij ook andere technieken beschouwen dan degene die in een BBTconclusie of aangewezen BBT-document zijn benoemd (ECLI:NL:RvS:2018:400). In sommige
gevallen zijn technieken in een BBT-conclusie benoemd. Zo hebben wij bijvoorbeeld aangegeven
dat een thermische incinerator een BBT techniek is voor de verwijdering van polyfluoro-olefinen.
Maar ook hebben wij de technieken van McDermott betrokken. Waar geen BBT-conclusies
voorhanden waren hebben wij, waar het emissies naar de lucht betreft, rekening gehouden met
afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit of hebben wij zelf BBT vastgesteld conform artikel 5.4,
tweede lid, Bor. Ook hier hebben wij de technieken van McDermott betrokken. Indien wij zelf BBT
hebben vastgesteld hebben wij rekening gehouden met de aspecten genoemd in art. 5.4, derde lid,
Bor. Dit hebben wij in generieke zin verwoord in de considerans onder “concrete bepaling BBT” en,
waar relevant, nader uitgewerkt bij de specifieke vaststelling van eisen aan emissies naar de lucht.
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5.

Hoewel expliciet geen technieken worden voorgeschreven, gebeurt dit impliciet wel, omdat
emissiegrenswaarden worden voorgeschreven die alleen met de technieken van McDermott
haalbaar zijn. Dit is in strijd met artikel 5.6, eerste lid, Bor.

Reactie
Het is niet juist dat de emissiegrenswaarden alleen met de technieken van McDermott te realiseren
zijn. Ook met het toepassen van koolfilters of thermische incinerators kan aan de
emissiegrenswaarden worden voldaan.
Chemours heeft de ingenieursbureaus Tauw en Royal Haskoning DHV (hierna RHDHV) laten
verifiëren of de voorgestelde maatregelen effectief zijn. Tevens heeft Chemours ingenieursbureau
iv-industrie of het mogelijk is een aanbieding te doen voor de engineering, design en constructie van
de voorgestelde maatregelen. De bevindingen van deze bureaus worden hieronder samengevat.
Wij hebben McDermott gevraagd te reageren op de bevindingen van Tauw, RHDHV en iv-industrie.
De reactie van McDermott hebben wij op 12 november 2019 ontvangen en hieronder samengevat,
waarna onze reactie volgt.
Bevindingen Tauw
6.

De technieken van McDermott zijn gebaseerd op recente praktijkervaringen in de industrie”.
Deze vertaling van de bevindingen van McDermott is onjuist. Zelf geeft McDermott in hun
rapportage in tabel 7.1 op bladzijde 38 aan dat er geen industriële ervaring is met 5 van de 11
techniekonderdelen. Verder geeft McDermott in de voetnoten bij de tabel aan dat meer
literatuuronderzoek en laboratoriumonderzoek nodig bij het oordeel of sprake is van een
bewezen selectieve reactie.
McDermott stelt dan in H7 op bladzijde 37 dat "de voorgestelde technieken op zich bewezen
effectief zijn, maar niet voor de bijzondere omstandigheden en stoffen van Chemours. Lets
verder wordt geconcludeerd dat "Chemours moet verifiëren of de voorgestelde maatregelen
effectief zijn".

Reactie McDermott
De voorgestelde technieken maken gebruik van algemene, breed toegepaste, “simpele” chemische
en fysische principes, maar voor de specifieke toepassing moeten wel laboratorium testen worden
gedaan om alle variabelen te optimaliseren. De fijnafstemming moet in de fabriek zelf worden
gedaan. Dit geven wij hieronder kort weer voor de vijf technieken:
De FRD absorptietoren absorbeert zure componenten met loog. De absorptie van zuren uit de
gasfase in een loogoplossing is een volledig bewezen technologie.
Omdat het FRD-molecuul uniek is moet Chemours wel testen laten uitvoeren om relevante
parameters te optimaliseren: het aantal contactstappen (schotels), de pH-waarde, de L/G
verhouding en mogelijk de temperatuur. Ook fabrikanten van absorptiekolommen kunnen dit doen.
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In de FRD decarboxylatie wordt het carbonzuur FRD gedecarboxyleerd waarbij CO2 vrijkomt. Alle
carbonzuren kunnen thermisch decarboxyleren. De temperatuur is hier de relevante parameter. Het
gaat hier om een eenvoudige eerste orde reactie, waarbij geen andere moleculen nodig zijn.
Chemours moet testen uitvoeren bij verschillende temperaturen, zodat de activeringsenergie en de
kinetische reactiesnelheid kunnen worden bepaald. Andere parameters zijn niet relevant.
In de PFO absorptietoren worden (per)fluoro-olefinen in een permanganaat oplossing geabsorbeerd.
Er ontstaat een oplosbaar complex, gecentreerd rond het mangaanion. Alle olefinen reageren met
permanganaat om een dergelijk complex te vormen. Voor de unieke fluoro-olefinen moet Chemours
of een fabrikant van absorptiekolommen testen uitvoeren. De effectiviteit van de absorptie is
afhankelijk van de absorptie efficiency, de pH-waarde, de permanganaat concentratie en de L/Gverhouding. Eventueel kan ook een additionele sterke oxidant worden toegevoegd. Door het aantal
absorptiesecties te vergroten wordt de vereiste efficiency gehaald.
In de PFO decarboxylatie vindt decompositie plaats van de geabsorbeerde (per)fluoro-olefinische
permanganaat complexen. Dit is een eerste orde reactie, die niet voor alle componenten even snel
gaat. In ieder geval ontstaan er zeer vluchtige fluorhoudende componenten, die uit de waterfase
verdampen. Evenals bij de FRD-decarboxylatie is ook hier de temperatuur de enig relevante
parameter. Mogelijk heeft ook de pH-waarde nog enige invloed. Alle olefinische componenten
(componenten met een C=C band) worden door permanganaat geoxideerd tot lichte gas
componenten, die uit de waterfase verdampen.
In de E1 adsorptie wordt E1 aan actief kool geadsorbeerd. Bepalende parameter is de adsorptie
efficiency. Door de hoeveelheid actief kool te vergroten kan de efficiency vergroot worden. Ook de
desorptie-efficiency en het aantal keren dat de kool geregenereerd kan worden zijn van belang.
Testen kunnen in het laboratorium plaats vinden, optimalisatie en nauwkeurige afstemming moet op
locatie plaats vinden.
Reactie bevoegd gezag
De reactie van McDermott laat naar onze mening zien dat de door haar voorgestelde technieken
algemeen toegepaste, bewezen, technieken zijn (zoals absorptie), maar dat nader onderzoek nodig
is om de technieken in de specifieke situatie van Chemours beschikbaar te maken. Dit nader
onderzoek is beperkt en redelijkerwijs uit te voeren. McDermott ziet nergens aanwijzingen dat het
onmogelijk zou zijn de voorgeschreven efficiencies te halen.

7.

“Er is geen sprake van een ontwikkeling van de technische mogelijkheden waarmee het
beperken van de emissies mogelijk is in de mate waar DCMR vanuit gaat.”
… en verderop….
“Deze decarboxylering moet verlopen bij hoge druk en temperatuur (320oC >120 bar). De
ervaring met andere processen die bij sterk verhoogde druk en temperatuur verlopen is dat
sprake is van de vorming van hardnekkige vorming van scaling en zeer reactieve
omstandigheden. Een dergelijke druk en temperatuur vraagt om vergaande
veiligheidsmaatregelen. Het is goed mogelijk dat een dergelijke processtap in het geheel niet
stabiel (of op een veilige manier) kan worden gerealiseerd.”
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Reactie McDermott
Scaling kan alleen optreden als bepaalde ionen aanwezig zijn, zoals calcium en fosfaten. De
loogoplossing in de FRD-absorptietoren bevat geen calcium en gasfase bevat geen ionen. Ook de
permanganaatoplossing in de PFO absorptietoren bevat geen calcium en permanganaat heeft geen
tendens tot scaling. In deze installaties kan scaling dus niet optreden. In de decarboxylatie-units
vindt lichte aanzuring plaats waardoor tevens de buizen van de warmtewisselaars schoon worden
gehouden. Daarom is ook in deze installaties geen scaling te verwachten. Beveiliging van de
installatie vindt op conventionele wijze plaats met veiligheidskleppen en instrumentele beveiligingen.
Dit is niet anders dan gebruikelijk bij systemen die bij hoge druk en temperatuur werken. De
systemen kunnen stabiel bedreven worden omdat exothermische nevenreacties, die een run-away
kunnen veroorzaken, niet kunnen optreden.
Reactie bevoegd gezag
Uit de reactie van McDermott blijkt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat scaling optreedt en dat de
kans op run-away reacties niet aanwezig is. McDermott ziet geen aanwijzingen dat dit systeem
anders beveiligd zou moeten worden, dan de huidige systemen die bij verhoogde druk en
temperatuur werken.
Bevindingen Royal HaskoningDHV
8.

Referenties
McDermott geeft alleen referenties over plasma destructie, maar niet over andere technieken
uit het rapport.

Reactie McDermott
McDermott is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en construeren van standaard
apparatuur zoals absorptie en adsorptiekolommen, hoge druk pompen en hoge druk buisreactoren.
Hiervoor is het noodzakelijk dat nauwkeurige data worden verzameld, gebaseerd op laboratorium
testen. McDermott heeft hier veel ervaring mee, zoals ook niet ter discussie staat. Alleen wordt een
plasma destructor niet door McDermott ontworpen maar door gespecialiseerde fabrikanten. Hiervoor
zijn referenties opgegeven.
Reactie bevoegd gezag
Uit de reactie van McDermott blijkt dat de in het rapport genoemde apparatuur op een betrouwbare
wijze kunnen worden ontwerpen en geconstrueerd. Dit blijkt uit de eigen ervaring van McDermott
dan wel uit referenties (plasma destructie).
9.

Destructie ODS-stoffen
McDermott verwijst niet naar gangbare processen voor de destructie van HCFK’s/HFK’s.

Reactie McDermott
Plasma destructie werkt bij een temperatuur van 3000 tot 10.000 C. Bij deze temperaturen
atomiseren alle componenten, dus ook HCFK’s en HFK’s, volledig. De conversie van alle
componenten is meer dan 99,9999 %.
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Voor de situatie van Chemours volstaat een plasma destructor met een vermogen van 100 kW, die
werkt onder reducerende omstandigheden om de vorming van stoffen als NH 3 , F2 en Cl2 te
voorkomen. Er ontstaan dan alleen stoffen als H2, CO, HF, H2O, N2 en CO2. In een referentie in ons
rapport wordt verwezen naar de vernietiging van freonen (CFK’s) door middel van plasdestructie in
Australië (ontwerp van CSIRO). Het aantal plasma destructors is wereldwijd meer dan 200. Daarom
moet dit als een bewezen technologie worden aangemerkt.
Reactie bevoegd gezag
De reactie van McDermott laat zien dat plasma destructie een bewezen techniek is, en ook
toegepast kan worden voor HCFK’s en HFK’s.
10. Technology providers
Uit het rapport van McDermott blijkt niet dat er een check heeft plaats gevonden met een
leverancier of een technology provider.
Reactie McDermott
Wij hebben contact gelegd met meerdere leveranciers van plasma destructoren. Bij de ontwikkeling
van een front end engineering design (FEED) pakket moet een evaluatie worden gemaakt van de
diverse leveranciers om de details in te vullen. Dat valt buiten de scope van ons rapport. Wij kunnen
zelf het ontwerp van een leverancier afmaken tot een modulaire eenheid.
Reactie bevoegd gezag
McDermott heeft contact gehad met meerdere leveranciers voor plasma destructoren, en is zelf in
staat het ontwerp van een leverancier af te maken tot een modulaire eenheid. Dit laatste geldt
natuurlijk ook voor standaardapparatuur zoals absorptiekolommen en dergelijke. Contacten met
leveranciers over detailed engineering valt buiten de scope van het rapport van McDermott. Dit laat
echter onverlet dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de conclusies van McDermott
onjuist zijn. Dit is ook niet door Chemours aannemelijk gemaakt.
11. Technology readiness level (TRL)
McDermott heeft haar technieken niet geranked met de TRL techniek (technology readiness
level). Decarboxylatie zou in niveau 2 van 9 worden ingedeeld. Dit geeft een te optimistisch
beeld.
Reactie McDermott
De TRL kwalificaties zijn algemeen en niet altijd toe te passen voor specifieke gevallen. Verder kan
bij de ontwikkeling van technieken een specifieke stap met meer of minder betrouwbaarheid en
vertrouwen genomen worden. Ten slotte kan, als de uitvoering tegen valt, het verbeteren meer of
minder moete kosten. Een goede risicoanalyse kan dus alleen voor specifieke gevallen op maat
worden gemaakt. Een voorbeeld is decarboxylatie van FRD tot E1. Dit kan volgens de TRL techniek
geclassificeerd worden als 2 omdat nog geen laboratorium testen zijn gedaan. Zoals hierboven is
aangegeven zal dit zeker plaats vinden, maar moeten door laboratorium testen nog wel de juiste
omstandigheden worden vastgesteld. Bovendien kan door de buisreactor 1 meter langer te maken
de efficiency worden verhoogd van 99,99% naar 99,999%.
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Met betrekkelijk lage kosten kan dus veel zekerheid worden verkregen. Het bouwen van een pilot
unit is hier dus niet nodig, omdat er geen opschalingsproblemen zijn.
Reactie bevoegd gezag
Wij zijn het met McDermott eens dat de TRL methodiek een algemene methodiek is, die in
specifieke gevallen kan afwijken. Zo is eerder al aangegeven dat bij Chemours laboratorium testen
noodzakelijk zijn, maar dat op voorhand al gezegd kan worden dat dit tot resultaat gaat leiden. Dit
betekent dat de TRL formeel op niveau 2 blijft steken, terwijl in feite een hoger niveau aan de orde
is.
12. Industriële praktijk
De hoge verwijderingsrendementen zijn in werkelijkheid lager omdat
1.
2.

Chemours met batchprocessen werkt onder fluctuerende omstandigheden;
Het aantal storingsuren wordt door McDermott te laag ingeschat. Ook is de maintenance
stop verkeerd ingeschat: 1x per 3 jaar in plaats van 1 x per jaar.

Reactie McDermott
Er is bij het ontwerp rekening gehouden met fluctuaties, zowel van concentraties als van debieten.
Doordat de afgassen verzameld worden in een hoofdleiding zal het debiet van de verzamelde
afgassen minder fluctueren, waardoor de compressoren betrouwbaarder zullen werken. De
absorptietorens hebben meerdere schotels zodat fluctuaties in de concentratie vrijwel geen invloed
hebben op de uiteindelijke verwijderingspercentages. Ook de decarboxylatiereactoren zijn extra lang
om fluctuaties op te vangen. Verder heeft de plasma destructor een drie keer zo hoge capaciteit om
fluctuaties in de voeding van vluchtige componenten op te vangen. Tenslotte is gekozen voor een
integrale aanpak met meerdere installaties zodat nog beter fluctuaties kunnen worden opgevangen.
De integrale destructieplant heeft een hoge beschikbaarheid, die inherent is aan het ontwerp. Als
sommige stromen niet worden aangeboden kan de destructieplant gewoon blijven werken. De
destructieplant is ook in staat om afgassen te verwerken bij het in- en uitbedrijf nemen van
fabrieken, hoewel niet alle fabrieken tegelijk moeten worden uit bedrijf genomen of ingeschakeld.
Een goed ontwerp is dan ook belangrijk.
Reactie bevoegd gezag
McDermott geeft aan dat de voorgestelde technieken in staat zijn fluctuaties op te vangen en ook
geschikt zijn voor het in en uit bedrijf nemen van fabrieken. Ons zijn geen aanknopingspunten
bekend, en die zijn ook niet door Chemours gesteld, dat deze conclusie onjuist zou zijn.
13. Cross media effecten
De door McDermott voorgestelde technieken brengen andere negatieve gevolgen voor het
milieu mee: meer NOx, CO2, fluoride, mangaanemissie.
Reactie McDermott
Door installatie van de destructie plant zullen bestaande emissiepunten aanzienlijk minder uitstoten
maar zullen ook nieuwe emissiepunten ontstaan. Dit is beschreven op pagina 23 en 24 van het
McDermott rapport.
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De schoorsteen van de mini-incinerator achter de plasma destructor stoot een kleine hoeveelheid
rookgas uit. Dit rookgas bevat nauwelijks NOx en geen dioxinen en furanen. De emissie uit deze
schoorsteen is maximaal 10 kg CO per jaar en maximaal 1 kg HF per jaar. Het debiet is slechts 50
Nm3 per uur.
Voor de opvang van E1 is actief kool nodig, dat een aantal keren geregenereerd kan worden.
Verwacht wordt dat 15 m3 gebruikte actieve kool afgevoerd moet worden voor verbranding. Deze
actieve kool is eerst uitgestoomd zodat er waarschijnlijk geen sprake is van chemisch afval. Dit moet
wel eerst door het laboratorium worden geconfirmeerd. Wel moet opgemerkt worden, dat de totale
hoeveelheid gebruikte actieve kool aanzienlijk zal verminderen ten opzichte van de huidige situatie.
Een nieuwe emissiebron is het afgefilterde vaste mangaanoxide. Dit moet worden afgevoerd voor
verbranding. Ook is het mogelijk om dit materiaal te recycleren naar de producent van het
permanganaat. De totale hoeveelheid is ongeveer 10 ton per jaar (op droge basis).
De totale destructie plant vernietigt ongeveer 53 ton per jaar aan giftig FRD, E1, PFIB, HFP, TFE,
TFE-dimeer, Freonen, VF2 en PMVE. Hiervoor in de plaats komt ongeveer 20 ton per jaar vast
afval, dat echter helemaal niet in het milieu terechtkomt. Dit maakt de totale destructie plant zeer
effectief.
Reactie bevoegd gezag
McDermott geeft in detail aan dat de negatieve gevolgen voor het milieu ten gevolge van de
voorgestelde technieken gering zijn. Ons zijn geen aanknopingspunten bekend, en die zijn ook niet
door Chemours gesteld, dat deze conclusie onjuist zou zijn.
14. Nauwkeurigheid begroting
De door McDermott geclaimde nauwkeurigheid van 50 % is niet verdedigbaar op basis van
objectieve criteria zoals de AACE 18R-97.
Reactie McDermott:
Na ontwerp van de destructie plant zijn alle apparaten (inclusief de plasma destructor) voorlopig
gedimensioneerd, zijn de ontwerpcondities (zoals temperatuur en druk) voorlopig bepaald, alsmede
de constructie materialen. Op deze basis is een kostenbegroting gemaakt. Er is uitgegaan van een
maximum aan modularisatie, omdat dit de kosten aanzienlijk drukt en omdat de schaal van de
apparatuur hiervoor heel geschikt is (behalve de absorptie-torens). Daarenboven is een bedrag
begroot voor de (laboratorium) onderzoeken die nodig zijn, voordat het ontwerp afgemaakt kan
worden.
Deze begroting houdt geen rekening met eventuele nieuwe pijpenbruggen (maar dat de pijpen
gebruik kunnen maken van de bestaande pijpenbruggen), ook geen nieuw gebouw (omdat
bijvoorbeeld de plasma destructor weinig ruimte inneemt), geen eventuele nieuwe transformatoren
(omdat het totaal vermogen slechts ongeveer 760 kW is), geen nieuwe controlekamer, ook niet het
opruimen van afgedankte apparatuur, kabels of ondergrondse pijpen, geen nieuw rioolsysteem,
geen kosten voor het eigen personeel, dat aan dit project werkt, etc.

Blad 80 van 123

Ons kenmerk

999998149_9999638428

Hierdoor is de nauwkeurigheid van de begroting beter dan -30%/+50%. De begroting is gemaakt
met behulp van de confidentiële database van McDermott. De methode is volgens GAAP (Generally
Accepted Accounting Principles), volgens AACE International Recommended Practice No. 18R-97
en volgens ANSI Standard Reference Z94.2-1989. De nomenclatuur luidt “order of magnitude
estimate”, met bovenstaande nauwkeurigheid.
Reactie bevoegd gezag
McDermott heeft een begroting gemaakt die voldoet aan objectieve standaarden zoals de AACE
18R-97. Ons zijn geen aanknopingspunten bekend, en die zijn ook niet door Chemours gesteld, dat
deze conclusie onjuist zou zijn.
15. Kostenraming
De kostenraming is niet correct. Er zijn diverse parameters waarmee geen rekening is
gehouden. Deze zijn genoemd op p. 7/8 van het rapport van McDermott.
Reactie McDermott:
Hieronder noemen wij de kostencomponenten die RHDHV opvoert en geven hierna onze reactie:

“Aanpassing van huidige processen en technieken van Chemours”.
o
Reactie McDermott: de huidige productie en afvang processen van Chemours hoeven niet
aangepast te worden. Dit is een van de belangrijkste uitgangspunten van het ontwerp.

“Licensiekosten van de plasma destructor”.
o
Reactie McDermott: deze zijn inderdaad niet begroot. De kostenraming van de “standaard”
plasma destructor is echter wel ruim genomen.

“Normaliter bieden leveranciers hun equipment aan met Performance Guarantees. Het is
onwaarschijnlijk dat dit gaat lukken voor het Concept. Chemours zal zelf een behoorlijk risico
moeten aangaan in dit project”.
o
Reactie McDermott: het is correct dat Chemours zelf zekere risico’s zal moeten dragen.
Aangezien de specifieke expertise van de leveranciers gelimiteerd is, zullen deze
leveranciers alleen Mechanical Guarantees garanderen. Een Performance Guarantees
voor de “standaard” plasma destructor is waarschijnlijk wel mogelijk, hetgeen de License
Fee zal verhogen. Chemours moet ook zelf een risico analyse uitvoeren. De verwachte
kosten van deze risico’s kunnen moeilijk door anderen begroot worden.

“De emissies van Chemours ontstaan in verschillende fabrieken, die elk hun eigen
controlekamer hebben. Het kan niet worden uitgesloten dat realisatie van het Concept een
nieuwe controlekamer vereist”.
o
Reactie McDermott: dit kan correct zijn. De kosten van de DCS en PLC’s (inclusief de
bekabeling) zijn wel meegenomen in de begroting. Een nieuw gebouw voor een nieuwe
controlekamer is niet meegenomen.

“Chemours zal zelf Civiel, Utilities, Power, Pipe racks en grondstof logistiek moeten ontwerpen
en uitvoeren”.
o
Reactie McDermott: dit is correct. Dit is een onderdeel van een toekomstige meer verfijnd
ontwerp (front end engineering and design, het FEED-pakket) en is geen onderdeel van
het concept ontwerp.
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De standaardkosten van de funderingen van de apparaten (speciaal de absorptie-torens)
en de funderingen van de modules zijn wel meegenomen in de kostenbegroting.
“De meerderheid van de processen is nat. Om bevriezing te voorkomen in de winter zijn allerlei
voorzieningen nodig”.
o
Reactie McDermott: dit is correct. Rekening is gehouden met “electrical tracing for
winterizing”. Dit is wel (pro-forma) opgenomen in de begroting.

McDermott stelt voor om een gebruikelijke opslag voor onvoorziene kosten op te nemen in de
begroting van 10% (in casu: Euro 2.3 miljoen). Het staat Chemours natuurlijk vrij om deze opslag
met een hoger percentage te vergroten.
Reactie bevoegd gezag
Een aantal kostencomponenten heeft McDermott wel meegenomen in de begroting, andere
componenten, die te maken hebben met civiele werkzaamheden, utilities, pijpenracken en
dergelijke, zijn niet meegenomen in de begroting. Deze kosten moeten worden meegenomen in een
meer verfijnd ontwerp, en zullen leiden tot een verhoging van de totale kosten met 10 %. Deze
werkwijze en het opslagpercentage voor verfijnd ontwerp is gebruikelijk in de procesindustrie en
maken in ieder geval niet dat de door McDermott voorgestelde technieken vanwege de kosten niet
als BBT kunnen worden aangemerkt.
16. Tijdpad
Het door McDermott voorgestelde tijdpad ontbeert onderbouwing. Meer tijd is nodig omdat
geen rekening is gehouden met door RHDHV op p. 8 genoemde aspecten.
Reactie McDermott
Het genoemde tijdpad kan alleen gehaald worden indien meerdere activiteiten parallel worden
uitgevoerd in plaats van sequentieel. In de eerste 12 maanden moet het basic design van de totale
installatie, het detailed ontwerp van de gas collectie systemen en het begin van het
vergunningverleningsproces worden uitgevoerd. Gedurende de volgende zes maanden moet het
verfijnd ontwerp (FEED-pakket), het ontwerp voor de aansluitingen op de bestaande installaties (tiein pakket), en het vervolg van de vergunningverlening parallel worden uitgevoerd. Hierna volgt
gedurende drie maanden een aanbestedingsprocedure, waarna een engineer en een constructor
beschikbaar is. Ook moet dan de vergunning zijn verleend. Hierna volgt de constructie en bouwfase
van de installatiemodules en absorptietorens (extern dan wel op het terrein van Chemours)
gedurende maximaal 11 maanden, gevolgd door het aansluiten op de bestaande installaties
(maximaal 3 maanden). Dit betekent dat het totale tijdpad maximaal 3 jaar bedraagt.
Reactie bevoegd gezag
McDermott heeft het tijdpad in meer detail onderbouwd. Hierin is rekening gehouden met de
hierboven onder 15 door RHDHV genoemde punten.
Bevindingen iv-industrie b.v.
17. De referenties lijken te verwijzen naar installaties waarin CFK’s uit koelinstallaties worden
verwerkt. Deze hebben een wezenlijk andere samenstelling dan de afvalstromen.
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Reactie McDermott:
Als componenten in gasfase en geconcentreerd aan een plasma destructor worden aangeboden,
dan atomiseren deze componenten volledig en ontstaan simpele moleculen zoals H 2, CO, H2O,
CO2, HF, HCl, N2, etc. De specificiteit van de moleculaire verbindingen is dus volkomen irrelevant
(zolang er geen metaal atomen worden aangeboden). Eventueel kan de plasma destructor ook
worden gebruikt om nog andere geconcentreerde gasvormige componenten mede te vernietigen.
Reactie bevoegd gezag
Wij kunnen ons vinden in de reactie van McDermott.
18. Er is geen rekening gehouden met de beperkte ruimte op het terrein van Chemours.
Reactie McDermott:
Het is correct dat er een beperkte ruimte op het terrein is, maar alle apparatuur h ook een beperkte
ruimte nodig. Bovendien hoeven niet alle units op dezelfde plek te staan. Het is aan Chemours om
ruimte te reserveren. McDermott acht het onwaarschijnlijk, dat dit een groot risico is voor het budget
en/of de planning.
Reactie bevoegd gezag
Wij kunnen ons vinden in de reactie van McDermott. Wij merken aanvullend op dat grote delen van
het terrein leeg staan, zodat het op voorhand niet aannemelijk is dat er onvoldoende ruimte zou zijn.
19. Er is bij de emissiepunten geen rekening gehouden met additionele installaties (bv.
afblaasleidingen van veiligheidskleppen).
Reactie McDermott:
De hoeveelheid veiligheidskleppen is beperkt, omdat de gehele destructie plant in open verbinding
staat met de omgeving. Ook is vacuüm protectie noodzakelijk, maar dit heeft geen invloed op de
emissies (ook niet als aangesproken). Ook veiligheidskleppen op de decarboxylatie units is nodig,
maar bij afblaas ontsnapt er slechts een kleine hoeveelheid water (<< 1 kg) voor een zeer korte
periode (< 1 seconde). Deze afblaas heeft feitelijk geen invloed op de vermindering van de emissie
jaarvrachten.
Veiligheid is zeer belangrijk en moet beschouwd worden in een volgende fase van het project, maar
heeft geen invloed op de reductiepercentages en/of de kosten.
Reactie bevoegd gezag
Wij kunnen ons vinden in de reactie van McDermott. Wij merken aanvullend op dat dit niet
verschillend is van het ontwerp van andere nabehandelingsinstallaties in de procesindustrie.
20. Er is geen rekening gehouden met de werkelijke samenstelling van de emissies.
Reactie McDermott:
Deze vraag wordt door McDermott niet begrepen. Het debiet en de samenstelling van de emissies
zijn verkregen uit openbare documenten, die door Chemours zelf zijn aangeleverd.
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Tot nu toe heeft noch DCMR, noch Chemours of andere partijen aangegeven, dat er substantiële
fouten zijn gemaakt met de uitgangsgegevens aangaande debieten en/of samenstellingen. Het is
echter mogelijk, dat er emissiepunten zijn die componenten bevatten, die op dit moment nog niet
bekend zijn en die een invloed kunnen hebben op het ontwerp van de destructie plant. McDermott
ziet dit echter niet als een groot gevaar voor het project.
Reactie bevoegd gezag
Wij kunnen ons vinden in de reactie van McDermott. Wij merken aanvullend op dat wij in het kader
van een ambtshalve wijziging van de vergunning rekening moeten houden met de bij ons bekende
gegevens.
21. Chemours heeft een stelsel van timeslots van plants voor onderhoud. In hoeverre houdt het
rapport van McDermott hier rekening mee?
Reactie McDermott:
De integrale destructie plant heeft een hoge beschikbaarheid, die inherent is aan het ontwerp. Het
ontwerp is zodanig dat zekere gevoeligheden, die inherent zijn aan het ontwerp, voorkomen. Als
sommige stromen niet worden aangeboden, omdat een productie fabriek uit productie gaat of is, dan
kan de destructie plant gewoon blijven werken. Als alle fabrieken die stromen aanbieden, uit
productie gaan, dan kan ook de destructie plant uit productie gaan. Let wel, dat de destructie plant
gebruikt kan worden om de productie fabrieken te ontgassen. Dit ontgassen moet echter niet te snel
gebeuren. De verwachte inspectie en onderhoud van de destructie plant moet iets korter gepland
worden dan van de productie fabrieken. De destructie plant wordt ook bij het heropstarten van de
productie fabrieken gebruikt om afgassen af te vangen en te vernietigen. Wel moeten niet alle
productie fabrieken tegelijkertijd opgestart worden.
Reactie bevoegd gezag
De plasma destructie unit wordt zo ontworpen dat deze installatie ook bij in- en uitbedrijfname
afgasstromen kan verwerken. Dit maakt onderdeel uit van het rapport van McDermott.
22. Chemours heeft een beperkt aantal sleutelfiguren dat nodig is voor complexe projecten, zoals
genoemd in het McDermott project. Dit beïnvloedt de planning negatief.
Reactie McDermott:
McDermott is ervan overtuigd dat Chemours zelf voldoende experts heeft of dat Chemours
voldoende expertise kan inhuren. Het is aan het project team om de activiteiten zorgvuldig te
plannen, inclusief de activiteiten van de (interne en externe) sleutelfiguren. Dit geldt voor expertise
op het gebied van laboratorium testen, ontwerp engineers, project control, project management, etc.
Het is aan het project team om de flessenhalzen (bottlenecks) in tijd, geld en (interne en externe)
mensen op te sporen en op te lossen.
Reactie bevoegd gezag
Wij kunnen ons vinden in de reactie van McDermott. Wij merken aanvullend op dat van een BRZObedrijf verwacht mag worden dat zij in staat zijn voldoende expertise in te kunnen zetten.
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Hieronder vervolgen wij met de zienswijzen van Chemours, gevolgd door onze reactie.
Classificatie stoffen
23.

Van de stoffen E1, TFE-dimeer, Ether A, Ether B, PFAC, PMVE en VF2 wordt in de ontwerpbeschikking aangegeven dat deze als ZZS worden behandeld. Dit gebeurt naar aanleiding van
een advies van het RIVM, die deze stoffen als potentieel ZZS (pZZS) classificeert. Chemours is
van mening dat pZZS stoffen niet als ZZS moeten worden behandeld. Het gaat om een tijdelijke
aanwijzing. Het is niet zeker dat deze stoffen in de toekomst definitief als ZZS worden
aangewezen. Zo wordt een onevenredige inspanning van Chemours gevraagd.

Reactie
REACH (EG 1907/2006) kent een prioriteringssysteem voor SVHC stoffen. Dit zijn de PACT, de
CORAP- en de RoI-lijsten. Hierop staan stoffen die een vervolgstap ondergaan in de vorm van een
stofevaluatie, risicobeheersmaatregel een analyse van gevaren of stoffen waarvoor een classificatie,
SVHC- of restrictiedossier wordt voorbereid. Op basis van deze lijsten stelt de RIVM de lijst met
potentiele ZZS vast. Dit heeft het RIVM uitgewerkt in haar notitie “procedure samenstellen potentiele
ZZS” van 6 september 2018. Wij zijn van mening dat deze lijst voldoende basis biedt om, mede
gelet op het voorzorgbeginsel stoffen die op deze lijst staan als ZZS te behandelen, voor zover er
voldoende (wetenschappelijke) aanwijzingen zijn dat bij deze stoffen sprake is van waarschijnlijke
ernstige gevolgen voor de gezondheid van de mens of voor het milieu.
Het RIVM adviseert een stof als pZZS te behandelen indien er reden is tot zorg op basis van expert
judgement (bijvoorbeeld als sprake is van een potentiele PBT/PzB zoals bedoeld in REACH) of een
groepsaanpak (bijvoorbeeld structuurgelijkenis). Het RIVM adviseert een stof uit voorzorg als ZZS te
behandelen als er voldoende indicaties zijn dat de stof aan de ZZS-criteria voldoet.
In haar advies met betrekking tot TFE en TFE-dimeer heeft het RIVM geconcludeerd dat er
inderdaad voldoende indicaties zijn dat deze stoffen voldoen aan de criteria van ZZS te behandelen.
Zie hiervoor bijlage 4.
In haar advies met betrekking tot E1, Ether A, Ether B, PFAC, PMVE en VF2 heeft het RIVM
geconcludeerd dat er op basis van expert judgement (structuureigenschappen, zelfclassificatie)
redenen zijn tot zorg en adviseert het RIVM deze stoffen als pZZS te behandelen.
Wij kunnen ons vinden in de aanpak van het RIVM en hebben het advies overgenomen en hebben
besloten TFE en TFE-dimeer als ZZS en E1, Ether A, Ether B, PFAC, PMVE en VF2 als pZZS te
behandelen. Op grond van ons beleid Omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen beschouwen deze
pZZS als ZZS.
De aanpak van RIVM geeft naar onze mening voldoende garanties dat op een zorgvuldige wijze
invulling wordt gegeven aan het voorzorgbeginsel. Er wordt naar onze mening geen onevenredige
inspanning van Chemours gevraagd.
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24. Het voorzorgbeginsel uit de Wm kan niet als grond worden gebruikt om pZZS als ZZS te
behandelen. Door middel van een objectieve, wetenschappelijke evaluatie moet worden
aangetoond dat het beoogde beschermingsniveau van het milieu of een bevolkingsgroep in
gevaar komt. Dit ontbreekt in de ontwerp-beschikking.
Reactie
Hierboven onder zienswijze 23 is aangegeven dat de pZZS lijst gebaseerd is op de lijsten uit het
REACH prioriteringssysteem. Wij zijn van mening dat het RIVM voldoende wetenschappelijke,
objectieve criteria gebruikt voor het samenstellen van de pZZS lijst. Een definitieve classificatie is
meestal nog niet beschikbaar, maar er zijn wel redenen tot zorg, anders maakten deze stoffen geen
deel uit van het REACH prioriteringssysteem. In zoverre voldoen de genoemde stoffen aan de
definitie van ZZS, aangezien er sprake is van voldoende (wetenschappelijke) aanwijzingen dat
sprake is van waarschijnlijke ernstige gevolgen voor de gezondheid van de mens of voor het milieu.
Anders dan Chemours betoogt, hoeft niet (onomstotelijk) te worden aangetoond dat stoffen
dergelijke eigenschappen bezitten; hiervoor moeten voldoende aanwijzingen zijn. Wij zijn van
mening dat, in ieder geval voor genoemde stoffen, hiervan sprake is, waarbij wij betrekken dat er bij
de beantwoording van de vraag of dergelijke eigenschappen aanwezig zijn ruimte is voor een
nadere afweging, in welk kader betekenis toekomst aan het voorzorgbeginsel.
Hierboven onder zienswijze 23 hebben wij al aangegeven dat het RIVM ook voor het classificeren
van de onder 23 genoemde stoffen objectieve, wetenschappelijke criteria gebruikt. Ook daar is een
pZZS classificatie een reden tot zorg.
Wij zijn daarom van mening dat wij, mede gezien het voorzorgbeginsel, terecht stoffen die zijn
vermeld op de lijst van pZZS als ZZS beschouwen.
25.

Ook kan de algemene zorgplicht uit de Wm kan niet als grond worden gebruikt om pZZS als
ZZS te behandelen. Het is vaste jurisprudentie dat het bestaande toetsingskader (Wabo, Bor,
Activiteitenbesluit) voor de omgevingsvergunning van een inrichting niet verbreed kan worden
door een beroep op de zorgplicht. Strengere normen zijn alleen mogelijk via aanpassing van
wet- en regelgeving, niet via algemene en open normen.

Reactie
Het is niet mogelijk om artikel 1.1a van de wet milieubeheer te gebruiken als grondslag voor het
opleggen van concrete normen en maatregelen. Het artikel zelf creëert immers geen bevoegdheid
tot het stellen van concrete eisen in een omgevingsvergunning. Hiervan is dan ook geen sprake in
de onderhavige vergunning.
Artikel 2.3b, eerste lid van het Activiteitenbesluit bepaalt dat een stof als ZZS kwalificeert als “die
voldoet aan een of meer van de criteria of voorwaarden” bedoeld in artikel 57 van de Europese
verordening REACH. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat hierover nadere regels zijn gesteld bij
ministeriele regeling, te weten de Activiteitenregeling milieubeheer, meer in bijzonder artikel 1.3c
van die regeling. Dit laatste veronderstelt een kwalificatiemogelijkheid van ZZS op nationaal niveau,
welke is verankerd in artikel 2.3b, eerste lid, van het Activiteitenbesluit. Of aan één of meer criteria
uit artikel 57 van REACH wordt voldaan, vergt een nadere beoordeling.
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Dit impliceert dat het bevoegd gezag binnen de grenzen van artikel 2.3b van het Activiteitenbesluit,
een zekere ‘milieutechnische’ beoordelingsruimte toekomt. In het kader van voornoemde
‘milieutechnische’ beoordelingsruimte zou een pZZS, zolang deze niet door het RIVM van de pZZS
lijst is afgehaald (omdat ze geen ZZS blijkt te zijn), als ZZS kunnen worden behandeld. Dit geldt ook
voor stoffen, waarvan het RIVM adviseert deze als (p)ZZS te behandelen.
De omstandigheid dat een gerede kans c.q. het vermoeden bestaat dat een stof op basis van haar
eigenschappen geen pZZS maar ZZS blijkt te zijn, rechtvaardigt dus de anticipatie op een
kwalificatie als ZZS, uit oogpunt van voorzorg. Voor de toepassing van het voorzorgbeginsel en de
daarbij horende wetenschappelijk verantwoorde beoordeling gelden drie noodzakelijke
voorwaarden: de potentieel schadelijke gevolgen van het niet-handelen zijn duidelijk, de
beschikbare wetenschappelijke gegevens zijn geëvalueerd en de mate van wetenschappelijke
onzekerheid is zo volledig mogelijk beoordeeld. Naar ons oordeel is de procesgang die RIVM volgt
bij het actualiseren van de pZZS-lijst zodanig onderbouwd en gedocumenteerd dat aan de drie
bovengenoemde aspecten wordt voldaan. Dit geldt ook voor stoffen, waarvan het RIVM adviseert
deze als (p)ZZS te behandelen.
Wij zijn daarom van mening dat wij terecht gebruik maken van het voorzorgbeginsel om pZZS als
ZZS te behandelen.

26.

De classificatie van het RIVM wordt onjuist overgenomen. Het RIVM classificeert de genoemde
stoffen als pZZS en niet als ZZS.

Reactie
In bijlage 2 hebben wij de classificatie van deze stoffen als pZZS weergegeven. In de considerans
hebben wij aangegeven dat en waarom wij stoffen die zijn vermeld op de lijst van pZZS als ZZS
beschouwen.
27. HCFK’s en HFK’s worden enerzijds als ZZS anderzijds als gO stof behandeld. Dit is niet
consistent.
Reactie
HCFK’s en HFK’s classificeren wij als gO.2 stof. Op grond van de Verordening betreffende ozonlaag
afbrekende stoffen en de F-gassen verordening geldt voor deze stoffen een
minimalisatieverplichting. In een aantal voorschriften in hoofdstuk 1 en 3 hebben wij
maatwerkvoorschriften gesteld met betrekking tot de emissiegrenswaarden van HCFK’s en HFK’s
uit puntbronnen. De grondslag van deze maatwerkvoorschriften is artikel 2.7, eerste lid van het
Activiteitenbesluit. In de voorschriften 1.2.2, 1.2.5, 1.2.6 is dit onjuist weergegeven. De grondslag zal
correct worden weergegeven.
28. Chemours heeft aan ingenieursbureau Witteveen en Bos (W&B) gevraagd de stoffen E1, TFEdimeer, Ether A/B, PFAC, PMVE en VF2 te classificeren. W&B concludeert dat het onduidelijk
is welke groep van stoffen het RIVM precies heeft geclassificeerd en welke criteria voor
classificatie van pZZs en ZZS precies zijn gebruikt. Het lijkt er op dat alleen naar
structuurkenmerken is gekeken, terwijl het bij de beoordeling van mogelijke effecten van stoffen
beperkt mogelijk is om op basis hiervan generieke conclusies te trekken.
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Bovendien is in de ontwerp-beschikking ten onrechte ook een classificatie gegeven voor
mengsels en niet per individuele stof. W&B classificeert de stoffen ether A/B PFAC, PMVE en
VF2 als gO.1 en de stoffen E1 en TFE-dimeer als gO.2. Chemours is van mening dat deze
classificatie in de ontwerp-beschikking gebruikt moet worden.
Reactie
Hierboven, bij zienswijze 23, hebben wij aangegeven welke criteria het RIVM hanteert om te komen
tot een advies om een stof te classificeren als (p)ZZS. Het is juist dat de expert judgement om te
komen tot een advies om een stof als pZZS te behandelen met name is gebaseerd op
structuurkenmerken (maar zeker niet uitsluitend). W&B geeft in haar beoordeling geen inhoudelijke
argumenten die ontkrachten dat structuurkenmerken geen juist criterium is waarop het RIVM kan
adviseren een stof als pZZS te behandelen. Wij hebben dan ook geen reden te twijfelen aan de
aanpak van het RIVM.
Met betrekking tot mengsels (TFE-dimeer en Ether A/B) adviseert het RIVM een mengsel als (p)ZZS
te behandelen als een mengsel meer dan 0,1 % van een (p)ZZS bevat. Dit is in lijn met REACH. Met
betrekking tot emissies naar de lucht is het gebruikelijk om de afzonderlijke componenten te
beoordelen. Ten aanzien van de mengsels TFE-dimeer en ether A/B merken wij aanvullend op dat
in de revisievergunning van 2013 een emissie is aangevraagd en vergund van deze mengsels en
niet een emissie van de afzonderlijke componenten. In deze ambtshalve wijziging sluiten wij hierbij
aan. Dit betekent dat de samenstelling van het mengsel in 2013 niet is meegenomen in de
beoordeling. De samenstelling van deze mengsels is ook nu niet bekend. Wij sluiten daarom aan bij
de wijze van beoordeling in 2013. Aangezien het mengsels betreft die (p)ZZS componenten
bevatten classificeren wij het hele mengsel en de emissie van dat mengsel als ZZS.
Afdeling 2.3 Lucht en geur Activiteitenbesluit niet van toepassing
29. Chemours is van mening dat op de emissies uit puntbronnen van de PTFE-, de FEP- en de
Vitonfabriek afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Op deze emissies is
namelijk BBT conclusie 11 van de BREF Polymers van toepassing. In BBT conclusie 11 staat
vermeld dat “”BAT is to treat air purge flows coming from degassing silos and reactor vents
(see section 12.1.9) with one or more of the following techniques ….” In section 12.1.9 (“post
treatment of air purge flows coming from the finishing section and reactor vents’’) staan volgens
Chemours technieken beschreven die van toepassing zijn op reactie, ontgassing en finishing
(nabehandeling). Dit betekent dat BBT 11 van toepassing is op VOS-emissies uit alle
emissiepunten van de PTFE-, de FEP- en de Vitonfabriek.
Reactie
In artikel 2.3a, lid 2, van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat afdeling 2.3 van het
Activiteitenbesluit, met uitzondering van de minimalisatieverplichting, niet van toepassing is op
emissies naar de lucht van een IPPC-installatie indien en voor zover voor de activiteit of het type
productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn vastgesteld. Indien de BBT conclusie van
toepassing is op een groep van stoffen geldt het bovenstaande voor alle stoffen die tot die groep
behoren.
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Wij zijn het met Chemours eens dat in het algemeen de BBT conclusies uit de BREF Polymers van
toepassing zijn op de PTFE-, de FEP- en de Vitonfabriek. BBT conclusie 11 uit de BREF Polymers
is naar onze mening slechts van toepassing op emissies die afkomstig zijn van degassing silo’s en
reactor vents. De BBT conclusie verwijst naar sectie 12.1.9 van de BREF polymers voor een
nadere toelichting. Deze sectie beschrijft in meer detail technieken die gebruikt kunnen worden om
emissies van VOS uit de finishing sectie en reactor vents te reduceren. Het feit dat sectie 12.1.9 een
bredere reikwijdte heeft dan BBT conclusie 11 betekent niet dat deze reikwijdte ook automatisch
van toepassing is op BBT conclusie 11. De BBT-opsteller heeft er volgens ons bewust voor
gekozen de BBT conclusie in te perken tot degassing silos en niet tot de hele finishing sectie. Deze
zienswijze is geen reden om de beschikking aan te passen.
Naleefbaarheid ontwerpbeschikking
30. Uit de ontwerpbeschikking volgt dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de tijd die
nodig is om technieken te implementeren. Dit is in strijd met artikel 5.4, tweede lid, onder h,
Bor. De opgelegde verplichtingen (lagere jaarvrachten en emissiegrenswaarden) zijn
grotendeels niet haalbaar binnen de voorgeschreven termijn. Dit betekent dat de
voorgeschreven verplichtingen neerkomen op het intrekken van de vigerende
omgevingsvergunningen. Hiervoor is geen juridische basis.
Reactie
Wij hebben rekening gehouden met tijd die nodig is om de technieken te implementeren. Wij
verwijzen hiervoor naar onze reactie en de reactie van McDermott op zienswijze 16. Er is naar onze
mening geen sprake van het intrekken van de vigerende omgevingsvergunning.
Rechtszekerheid en handhaafbaarheid
31. Volgens vaste jurisprudentie dienen voorschriften duidelijk te zijn en niet voor verschillende
manieren vatbaar te zijn. In de ontwerpbeschikking is hier onvoldoende rekening mee
gehouden.
Reactie
Chemours geeft niet aan welke voorschriften niet duidelijk zijn. Daarom gaan wij niet verder op deze
zienswijze in. Hierna, bij de zienswijzen op specifieke voorschriften geeft Chemours bij sommige
voorschriften wel aan waarom deze voorschriften onduidelijk zouden zijn. In onze reactie op deze
zienswijzen op deze voorschriften gaan wij hier nader op in.
Onderzoeksverplichtingen
32. Ten onrechte zijn diverse onderzoeksverplichtingen aan de ontwerpbeschikking verbonden. Bij
een ambtshalve aanscherping dient GS eerst een onderzoek uit te voeren (art. 2.30 Wabo),
daarna nadere gegevens te vragen (art. 2.31a, tweede lid, Wabo) en dan artikel 2.31 Wabo toe
te passen. Dit is niet gebeurd. Bovendien is het nut en noodzaak van de
onderzoeksverplichtingen niet aangetoond, en zijn deze verplichtingen onevenredig bezwarend.
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Reactie
Bij een ambtshalve wijziging zijn dezelfde beoordelingscriteria van toepassing als bij een
oprichtings- of veranderingsvergunning. Dezelfde bepalingen gelden voor de voorschriften die aan
de omgevingsvergunning verbonden kunnen worden. Dat geldt ook voor onderzoeksverplichtingen
(art. 5.7, tweede lid onder b Bor). De stelling van Chemours dat nut en noodzaak van de
inspanningsverplichtingen niet zijn aangetoond en onevenredig bezwarend zijn, is niet onderbouwd.
Wij gaan daarom hierop niet nader in.
Specifieke voorschriften
33. Voorschrift 1.1.1 en 1.1.2
In deze maatwerkvoorschriften is opgenomen dat met betrekking tot emissies naar de lucht
tijdelijk mag worden gerekend met afwijkende emissieparameters. Hiervoor is de verkeerde
grondslag gebruikt: artikel 2.4, achtste lid, van het Activiteitenbesluit. Dit artikel is alleen op ZZS
van toepassing, en geldt voor de meeste van de in deze artikelen genoemde stoffen. De stoffen
E1, TFE-dimeer, Ether A/B, PFAC, PMVE en VF2 moeten uit (de tabel bij) deze voorschriften
verwijderd worden. Bovendien zijn de in deze voorschriften genoemde termijnen niet haalbaar,
omdat alleen met de in het onderzoek van McDermott genoemde technieken gerealiseerd
kunnen worden. Chemours stelt voor deze voorschriften te laten gelden tot en met de
inwerkingtreding van de nieuwe revisievergunning.
Reactie
Hierboven hebben wij aangegeven dat wij de genoemde stoffen als ZZS beschouwen. Wij zijn
daarom van mening dat de juiste grondslag is gebruikt. Ook zijn wij hierboven ingegaan op de
haalbaarheid van de termijnen. De termijnen in deze voorschriften zijn gebaseerd op het onderzoek
van McDermott en staat los van de revisievergunning. Wij merken op dat de zienswijze geen
betrekking heeft op FRD-903, HFP en TFE. FRD is sinds juli 2019 op grond van REACH
geclassificeerd als ZZS. HFP en TFE beschouwen wij als ZZS, zoals hierboven is toegelicht.
Voorschrift 1.1.1 komt te vervallen, aangezien de afwijkende emissieparameters voor FRD-903 en
E1 al afdoende geregeld worden in voorschrift 1.2.1 en 1.2.3 (herzien) en 1.2.3a (zie zienswijze 34
en 37). Gezien de plannen van Chemours voor een gefaseerde introductie van emissiereducerende
technieken (zie zienswijze 36) splitsen wij voorschrift 1.1.2 in twee voorschriften 1.1.2 (herzien) en
1.1.3, met verschillende termijnen waarin gerekend mag worden met afwijkende
emissieparameters. Dit verandert overigens niets aan de grondslag voor behandelen als ZZS.
34. Voorschrift 1.2.1
In dit voorschrift worden jaarvrachten voorgeschreven voor de emissies van FRD-903 en E1.
Deze vrachten zijn gebaseerd op het rapport van McDermott en het emissiereductieplan van
Chemours. Dit laatste plan is verkeerd geïnterpreteerd. In het emissiereductieplan gaat het om
de reductiepercentages van de som van emissies naar de lucht en water.
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Reactie
Dit is correct. Fase 1 van het emissiereductieplan heeft betrekking op reductie van de som van de
emissies van FRD-903 en E1 naar lucht en water. Wij zullen de considerans op dit punt aanpassen.
Hieronder, bij zienswijze 35, bespreken wij welke consequenties dit heeft voor voorschrift 1.2.1.
35. Voorschrift 1.2.1
De voorgeschreven jaarvrachten kunnen niet voor 1 januari 2020 gehaald worden. Om deze
jaarvrachten te halen is een aanvraag ingediend (Sequioa). Pas als dit project gerealiseerd is,
kunnen de voorgeschreven jaarvrachten mogelijk gehaald worden. Maar pas na verificatie door
metingen kan met zekerheid worden vastgesteld of de beoogde emissiereductie haalbaar is.
Reactie
De datum van 1 januari 2020 is afkomstig uit het emissiereductieplan (reductie van 95 % van de
som emissies van FRD en E1 naar lucht en water uiterlijk 1 januari 2020). Op dit moment is duidelijk
dat deze datum niet gehaald kan worden. In de Sequioa aanvraag is aangegeven dat bouw en
inregelen van de installatie een jaar in beslag neemt (tot 1-1-2021). Wij zullen daarom de huidige
emissiejaarvrachten van FRD 903 en E1 als maatwerkvoorschrift stellen voor de periode van
inwerkingtreding van deze beschikking tot 1-1-2021. Deze emissiejaarvrachten zijn gebaseerd op
recente metingen in de periode 2017-2018. Verder heeft Chemours een aanvraag ingediend om de
emissies van FRD 903 uit emissiepunt TL12 vanaf 1 januari 2020 te reduceren. Deze reductie
nemen wij mee bij het stellen van bovengenoemd maatwerkvoorschrift.
De Sequioa aanvraag heeft als doel om de emissies van FRD 903 en E1 sterk te reduceren per 1
januari 2021. In deze aanvraag vraagt Chemours een emissie aan van 3,1 kg/jaar FRD-903 aan en
22,8 kg/jaar E1. De aangevraagde waarden van FRD-903 en E1 (inclusief vrijmaakemissies die niet
worden aangesloten) zijn lager dan de in voorschrift 1.2.1 vergunde waarde voor de periode na 1-12021. Omdat diverse emissiepunten uit de PTFE- en FEP-fabriek worden samengevoegd zal in
maatwerkvoorschrift 1.2.1 geen onderscheid meer gemaakt worden tussen deze twee fabrieken. De
totale jaarvracht E1 en de totale jaarvracht FRD 903 in voorschrift 1.2.1 voor de periode vanaf 1-12021 wordt niet gewijzigd.

36. Voorschrift 1.2.2
De in voorschrift 1.2.2 voorgeschreven emissiereductie van 95 % is niet haalbaar voor
Chemours. Chemours heeft aangegeven dat een emissiereductie van 80 % in 2024 haalbaar is.
Reactie
Chemours heeft recent een nieuw bericht doen verschijnen (Een jaar verder: een overzicht van de
emissie-reducerende maatregelen door Chemours). Hierin geeft Chemours aan dat voor het
e
vernietigen van andere fluorhoudende stoffen dan FRD 903 en E1 een tweede thermal converter (2
e
TC) zal worden geïnstalleerd. De 2 TC is voor 1-1-2024 in werking. Tevens geeft Chemours aan
dat zij ook de overige fluorhoudende stromen met lage concentraties van kleine moleculen in 2030
met 99 % wil reduceren. Wij concluderen hieruit dat Chemours op verschillende wijzen wil voldoen
aan het gestelde in voorschrift 1.2.2. Wij zullen daarom in plaats van voorschrift 1.2.2 twee
voorschriften opnemen (voorschrift 1.2.2 herzien en 1.2.2a).
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e

Het herziene voorschrift 1.2.2 heeft betrekking op de stromen die in de 2 TC worden behandeld.
Voorschrift 1.2.2a op de overige stromen. Op basis van de revisievergunning van 2013 en recente
metingen zijn wij van mening dat de emissies uit de F-22 en de monomerenfabriek geconcentreerde
e
stromen zijn en behandeld kunnen worden in een 2 TC. Dit zijn de emissies uit de emissiepunten
FL3, FL5, FL6/7, FL27, FL30, FL22, Fl23. Het betreffen hier zowel reguliere emissies, emissies
e
tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden en vrijmaakemissies. Een 2 TC is in staat een
reductiepercentage van 99 % te halen. Vanaf 1-1-2024 moet Chemours dit reductiepercentage
halen. Voorschrift 1.2.2 wordt herzien.
Wij zijn van mening dat voor het behandelen van de overige stromen die perfluoro-olefinen bevatten
een techniek beschikbaar en haalbaar is (de techniek van McDermott). Daarom moet Chemours ook
deze stromen reduceren met 99 %. Hierboven is aangegeven dat het realiseren van een dergelijke
installatie drie jaar kost. Aanname hierbij is dat werkzaamheden parallel worden uitgevoerd.
Aangezien het ontwerpen en construeren van een techniek voor de overige stromen parallel zal
e
moeten worden uitgevoerd met de bouw van een 2 TC, zal het langer duren voordat de installatie
voor de overige stromen gereed is. Wij zijn van mening dat deze installatie voor 1-1-2025 gereed
kan zijn. Het nieuwe voorschrift 1.2.2a voor de overige stromen wordt overeenkomstig opgesteld.
Ook de termijnen in de voorschriften met tijdelijke emissiegrenswaarden in hoofdstuk 1.3 zullen
worden aangepast. In de considerans wordt een onderbouwing gegeven voor zowel voorschrift
1.2.2 herzien als voorschrift 1.2.2a en de voorschriften uit hoofdstuk 1.3.
37. Voorschrift 1.2.3
De emissiegrenswaarde van 1 mg/Nm3 voor FRD-903 en E1 uit dit voorschrift is niet haalbaar,
ook niet met het Sequioa project. Ten onrecht wordt er van uitgegaan dat dit met de technieken
van McDermott wel haalbaar is. Bovendien geldt dit voorschrift ook voor bijzondere
bedrijfsomstandigheden. Dit is onterecht. Tenslotte moeten de emissiegrenswaarden gelden
per puntbron, conform de systematiek van het Activiteitenbesluit.
Reactie
Voor de periode vanaf het inwerkingtreden van deze beschikking tot 2021 kunnen de emissies van
FRD 903 uit de PTFE- en de FEP-fabriek voldoen aan de emissiegrenswaarde van voorschrift 1.2.3.
Dit komt doordat op TL12 de emissie sterk gereduceerd wordt. Ook de emissies van FRD 903
tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden kunnen voldoen aan voorschrift 1.2.3. De enige emissies
van FRD 903 tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden zijn de vrijmaakemissies uit TL1, TL16 en
TL36. De jaarvrachten van deze vrijmaakemissies zijn kleiner dan de vrijstellingsgrens uit voorschrift
1.2.3. Voorschrift 1.2.3 wordt inhoudelijk niet gewijzigd. Wel wordt voorschrift 1.2.3 zodanig
gewijzigd dat dit voorschrift uitsluitend betrekking heeft op FRD-903.
De reguliere emissies van E1 voldoen voor de periode vanaf het inwerkingtreden van deze
beschikking tot 2021 niet aan de emissiegrenswaarde uit voorschrift 1.2.3 voor enkele
emissiepunten uit de PTFE fabriek. Voor de periode tot 1-1-2021 mag daarom voor E1 gerekend
worden met een afwijkende massastroom, emissiegrenswaarde en vrijstellingsgrens behorende bij
stofklasse gO.2. Dit wordt opgenomen in nieuw maatwerkvoorschrift 1.2.3a. De vrijmaakemissies
van E1 zijn zo laag dat deze onder de vrijstellingsbepaling van voorschrift 1.2.3a vallen.
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Voor de periode vanaf 1-1-2021 zijn de koolfilters uit het Sequioaproject in werking.
In de Sequioa aanvraag vraagt Chemours een emissieconcentratie aan van 0,007 mg/Nm3 en 0,053
mg/Nm3 voor de emissies van respectievelijk FRD 903 en E1 tijdens normale
bedrijfsomstandigheden. Deze emissies voldoen aan de voorgeschreven emissiegrenswaarden uit
voorschrift 1.2.3. De emissiepunten die niet worden aangesloten in het kader van Sequioa bevatten
geen FRD 903 en E1, met uitzondering van de vrijmaakemissies uit TL1, TL16 en Tl36. Deze
emissies voldoen, net als in de periode vanaf het inwerking treden van deze beschikking tot 2021,
aan voorschrift 1.2.3. Voorschrift 1.2.3 wordt voor de periode na 1-1-2021 hernummerd tot
voorschrift 1.2.3b.
Voorschrift 1.2.3b is inhoudelijk gelijk aan voorschrift 1.2.3 uit de ontwerpbeschikking. Wel wordt de
eindtermijn van 1-1-2024 niet meer opgenomen. Wij willen bij het stellen van emissiegrenswaarden
rekening houden met de technieken die Chemours kiest. Zo nemen wij emissiegrenswaarden op
voor FRD-903 en E1 uit de Sequioa-installatie (voorschrift 1.2.1 en 1.2.3b), de emissies van
e
polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s uit de 2 TC (voorschrift 1.2.2, 1.2.4 en 1.2.5) en de
emissies van polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s uit een nog te kiezen techniek (voorschrift
1.2.2a, 1.2.4a en 1.2.5a). Zie ook zienswijze 36. Wij merken op dat
in artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit niet is aangegeven dat de emissiegrenswaarden per
puntbron gelden.
38. Voorschrift 1.2.4
De emissiegrenswaarde van 1 mg/Nm3 voor de in de tabel bij dit voorschrift genoemde stoffen
is niet haalbaar. Ten onrechte wordt er van uitgegaan dat dit met de technieken van McDermott
wel haalbaar is. Bovendien geldt dit voorschrift ook voor bijzondere bedrijfsomstandigheden. Dit
is onterecht.
Reactie
Uit het rapport van McDermott, evenals uit de Sequioa aanvraag, blijkt dat voor FRD 903 en E1 zeer
lage emissiegrenswaarden gehaald kunnen worden (zie zienswijze 37). Omdat Chemours de keuze
voor koolfilters heeft gemaakt (Sequioa project) volstaan de concentratie-eisen voor FRD-903 en E1
uit voorschrift 1.2.3b. De emissiegrenswaarden voor de stoffen FRD-903 en E1 worden uit
voorschrift 1.2.4 geschrapt.
e

De emissiegrenswaarden van de overige stoffen horen bij de toepassing van technieken als een 2
TC of de technieken van McDermott. Uit de ervaringen met de bestaande TC van Chemours en het
rapport van McDermott blijkt niet dat deze concentraties niet gehaald kunnen worden.
e

Een 2 TC of een destructietechniek van McDermott kan naar onze mening zo groot ontworpen
worden dat ook emissies die tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden vrijkomen en worden geleid
naar deze installaties kunnen voldoen aan de in voorschrift 1.2.4 opgenomen concentratie-eisen.
Dit geldt ook voor de vrijmaakemissies.
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e

Hierboven onder zienswijze 36 hebben wij aangegeven dat Chemours van plan is een 2 TC te
installeren, en dat wij van mening zijn dat hierop specifieke stromen kunnen worden aangesloten.
Voor deze stromen geldt de concentratie-eis vanaf 1-1-2024. Voorschrift 1.2.4 wordt herzien.
Voor de overige stromen is het mogelijk deze vanaf 1-1-2025 met een andere techniek
(bijvoorbeeld de techniek van McDermott) te behandelen, zoals wij bij zienswijze 36 hebben
aangegeven. Voor de overige stromen geldt de concentratie-eis per 1-1-2025. Dit nemen wij op in
een nieuw voorschrift 1.2.4a.
39. Voorschrift 1.2.5
De grond van voorschrift 1.2.5 (artikel 2.4, achtste lid van het Activiteitenbesluit) is niet juist.
HCFK’s en HFK’s zijn geen ZZS. Het voorschrift is overbodig. De eis volgt al uit artikel 2.5 van
het Activiteitenbesluit.
Reactie
Dit is juist. HCFK’s en HFK’s zijn geen ZZS. De grondslag moet zijn artikel 2.7, lid 1 van het
Activiteitenbesluit. De toelichting bij voorschrift 1.2.5 wordt aangepast. Ook elders in het
ontwerpbesluit is soms de verkeerde grondslag gebruikt. Ook dit wordt aangepast.
Het voorschrift is overbodig voor de reguliere emissies maar is niet overbodig voor emissies tijdens
bijzondere bedrijfsomstandigheden, waarvoor in het Activiteitenbesluit geen emissiegrenswaarde is
opgenomen.
Verder merken wij op dat voorschrift 1.2.5 wordt vervangen door een nieuw voorschrift 1.2.5
(herzien) en een nieuw voorschrift 1.2.5a, waarbij wordt aangesloten bij de plannen van Chemours
(zie zienswijze 36).
40. Voorschrift 1.2.6
Dit voorschrift kan niet in stand blijven omdat de maatwerkvoorschriften 1.2.1 tot en met 1.2.5
onjuist zijn (zie hierboven). Bovendien blijkt uit dit voorschrift dat het bevoegd gezag niet weet
of de voorschriften haalbaar zijn. De gevraagde informatie moet immers aanwezig zijn voordat
de ontwerpbeschikking wordt vastgesteld.
Reactie
Hierboven hebben wij aangegeven dat de maatwerkvoorschriften 1.2.1 tot en met 1.2.5a (na
aanpassing) niet onjuist zijn. De in voorschrift 1.2.6 gevraagde informatie is niet noodzakelijk om
een ontwerpbesluit te nemen. Uit het rapport van McDermott volgt dat de technieken en de
voorgeschreven emissiereductie binnen de voorgeschreven termijn haalbaar is. Dit betekent nog
niet dat de exacte uitvoering tot in detail duidelijk is. Voorschrift 1.2.6 is bedoeld om deze
detailinformatie ter beschikking te stellen aan het bevoegd gezag.
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41. Voorschrift 1.3.1 tot en met 1.3.4
Deze voorschriften zijn niet in het dictum van de ontwerpbeschikking opgenomen. Chemours is
van mening dat deze voorschriften juridisch niet gesteld kunnen worden, vanwege de
verkeerde grondslag en classificatie. Toch accepteert Chemours deze grenswaarden omdat zij
haalbaar zijn en binnen haar emissiereductieplan passen.
Reactie
Het is juist dat deze voorschriften zijn niet in het dictum opgenomen. Het dictum wordt aangepast.
Zoals wij hierboven hebben aangegeven, zijn wij van mening dat wel de juiste grondslag en
classificatie is toegepast. Verder merken wij op dat de termijn wordt aangepast (zie zienswijze 36).
42. Voorschrift 1.3.2 en 1.3.4
In deze voorschriften zijn niet alle emissies meegenomen die vrijkomen bij de genoemde
emissiepunten. Chemours verzoekt voor de duidelijkheid emissiegrenswaarden op te nemen
voor de emissie van PPVE en PFBE uit TL 16 en PPVE en PFIB uit TL 36.
Reactie
De emissies van PFBE en PPVE zijn niet vergund in de revisievergunning van 2013. Uit recente
metingen door Chemours is duidelijk geworden dat deze emissies optreden bij TL16 en TL36.
Chemours heeft deze emissies dan ook opgenomen in haar aanvraag voor een revisievergunning
van 2013. Deze aangevraagde emissies worden in het kader van de revisievergunning beoordeeld.
Het is niet mogelijk om niet vergunde emissies door middel van een ambtshalve wijziging te
legaliseren. Voorschrift 1.3.2 en 1.3.4 worden niet aangepast.
43. Voorschriften 1.3.2 en 1.3.4
De in deze voorschriften voorgeschreven emissie per batch is gebaseerd op een gemiddelde
van een serie metingen, en niet op een serie metingen uitgevoerd in een kalenderjaar.
Chemours verzoekt dit aan te passen.
Reactie
Het voorschrift wordt aangepast.
44. Voorschrift 2.1.1
Dit voorschrift is onduidelijk en daarmee rechtsonzeker. Het voorschrift moet verwijderd
worden. Chemours vraagt zich af wat verstaan moet worden onder:
het beperken van potentiele emissiebronnen, speelt kostenafweging een rol?;
de selectie van zeer betrouwbare apparatuur (betrouwbaarheid is een factor, naast
veiligheid of eisen van technische aard);
solide procedures;
‘goed onderhouden’ en ‘tijdig’ en hun onderlinge verhouding.
Chemours vraagt zich tevens af hoe dit voorschrift zich verhoudt tot de andere voorschriften in
hoofdstuk2. Wordt aan voorschrift 2.1.1 voldaan als deze maatregelen zijn geïmplementeerd?
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Reactie:
Dit voorschrift is een letterlijke weergave van BBT conclusie 19 van de CWW-BREF. Hiermee is de
rechtszekerheid geborgd. Bij de totstandkoming van de overige voorschriften in hoofdstuk 2 hebben
wij beoordeeld of voor de in deze voorschriften genoemde activiteiten in voldoende mate invulling is
gegeven aan BBT conclusie 19. Chemours mag er van uit gaan dat als voor een betreffende
activiteit voldaan wordt aan de voorschriften uit hoofdstuk 2 ook voldaan wordt aan BBT conclusie
19, zoals verwoord in voorschrift 2.1.1. Voor activiteiten die niet zijn benoemd in de overige
voorschriften uit hoofdstuk 2 geldt het algemeen geformuleerde voorschrift 2.1.1.
45. Voorschrift 2.1.2
Chemours maakt bij laden en lossen op een aantal punten gebruik van vaste dedicated laaden losarmen. Dit is een goede, zo niet betere methode om diffuse emissies te voorkomen.
Chemours verzoekt deze maatregel in voorschrift 2.1.2 op te nemen.
Reactie
Wij zijn het met Chemours eens. Voorschrift 2.1.2 wordt aangepast.
46. Voorschrift 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7
Deze voorschriften zijn overbodig omdat Chemours op 22 mei 2019 haar
lekverliezenbeheersprogramma voor diffuse emissies heeft ingediend.
Reactie
De voorschriften 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7 geven invulling aan BBT conclusie 5 van de CWW BREF. De
onderwerpen uit deze BBT-conclusie zijn nog niet expliciet in vergunningvoorschriften geborgd. Het
doel van deze ambtshalve wijziging met betrekking tot diffuse emissies is in de eerste plaats het
vastleggen in voorschriften van BBT voor diffuse emissies. De voorschriften 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7
zijn daarom niet overbodig.
Een tweede stap is het vastleggen van concrete maatregelen. Op 20 mei 2019 heeft Chemours haar
“lekverliezenbeheersprogramma voor diffuse emissies 2019” ingediend, alsmede haar rapport
“registratie koude- middelen en drogers”. In oktober 2019 heeft Chemours een herziene versie van
haar lekverliezenbeheersprogramma uitgebracht, als onderdeel van haar “Eerste fase VOS
onderzoek diffuse emissies ” van oktober 2019. In dit programma en rapport wordt ingegaan op de
BBT-onderdelen die in de voorschriften 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7 zijn benoemd (methoden om diffuse
emissies vast te stellen).
Een inhoudelijke toetsing of het door Chemours ingediende programma en rapport hieraan voldoet
is inmiddels uitgevoerd. De maatregelen en het programma geven voor een belangrijk deel invulling
aan de in voorschrift 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7 vastgelegde BBT. Wel hebben wij enkele opmerkingen en
tevens is niet volledig invulling gegeven aan de in voorschrift 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7 vastgelegde BBT.
Wij schrijven in voorschrift 2.1.3 voor dat Chemours de maatregelen uit het ingediende onderzoek
en programma moet toepassen, waarbij Chemours onze opmerkingen in acht moet nemen. Wij
merken op dat op Chemours haar plan zal moeten aanvullen om volledig te voldoen aan voorschrift
2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7.
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47. Voorschrift 2.1.3 (vierde gedachtestreepje), 2.1.10 tot en met 2.1.12
In deze voorschriften worden vergaande maatregelen en technieken voorgeschreven. Hiermee
wordt de grondslag van de aanvraag voor de revisievergunning verlaten. Bovendien mogen bij
IPPC-installaties geen technieken worden voorgeschreven.
Reactie:
Voor het bepalen en beperken van emissies moeten emissiereducerende BBT-technieken worden
toegepast.
Vaak kunnen meerdere BBT- technieken worden toegepast. In een omgevingsvergunning komt dit
tot uiting door het voorschrijven van emissiegrenswaarden, gelijkwaardige parameters of technische
maatregelen. Artikel 5.6, eerste lid, Bor geeft aan dat niet het gebruik van een bepaalde techniek of
technologie wordt voorgeschreven. Om diffuse emissies te bepalen en te beperken is het niet zinvol
om emissiegrenswaarden of gelijkwaardige parameters op te nemen in de vergunning. Alleen
technische maatregelen zijn zinvol.
In de voorschriften 2.1.3 (vierde gedachtestreepje), 2.1.10 tot en met 2.1.12 worden technische
maatregelen genoemd die gangbaar zijn in de procesindustrie en die wij als BBT beschouwen. Het
staat Chemours vrij om gebruik te maken van andere technische maatregelen, mits deze
gelijkwaardig zijn. De voorschriften zijn zo geformuleerd dat dit mogelijk is. De voorschriften 2.1.3
(vierde gedachtestreepje), 2.1.10 tot en met 2.1.12 worden niet gewijzigd.
48. Voorschrift 2.1.3 (vierde gedachtestreepje), 2.1.10 tot en met 2.1.12
Het is onzeker of de voorgeschreven maatregelen en technieken nodig zijn omdat eerst de
diffuse emissies in kaart moeten worden gebracht. In haar goedgekeurde plan van aanpak van
27 februari 2018 en haar voorstel van 20 mei 2019 heeft Chemours onderzoeksvoorstellen
opgenomen naar het (beter) vaststellen van de werkelijke diffuse emissies. Pas als dit
programma is uitgevoerd is er een beeld waar de diffuse emissies optreden en of maatregelen
en technieken nodig zijn. Bovendien worden de technieken voorgeschreven zonder dat een
kostenbatenanalyse is gemaakt.
Reactie
De in voorschrift 2.1.3 (vierde gedachtestreepje), 2.1.10 tot en met 2.1.12 genoemde technische
maatregelen zijn gangbaar in de procesindustrie en beschouwen wij als BBT, zoals wij hebben
opgemerkt bij zienswijze 47. Dit staat los van de onderzoeksvoorstellen van Chemours.
49. Voorschrift 2.2.1
Voorschrift 2.2.1 is niet opgenomen in het dictum. Dit voorschrift is onduidelijk. Dit voorschrift
moet verwijderd worden.
Reactie
Dit voorschrift is afkomstig uit het persbericht van Chemours van 10 september 2018 en beschrijft
een actie die Chemours wil uitvoeren. Wij gaan er van uit dat het voor Chemours helder is wat dit
voorschrift inhoudt. Chemours geeft in de zienswijze verder niet aan waar de onduidelijkheid uit
bestaat. Voorschrift 2.2.1 wordt niet aangepast. Voorschrift 2.2.1 is, in tegenstelling tot wat
Chemours beweert, wel opgenomen in het dictum.
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50. Voorschrift 2.2.2
Dit voorschrift is niet opgenomen in het dictum. De termijn waarop aan dit voorschrift moet
worden voldaan is niet haalbaar. Verder gaat Chemours er van uit dat het onderzoek betrekking
heeft op kosteneffectieve reductiemaatregelen.
Reactie
Chemours geeft niet aan waarom dit onderzoek niet binnen zes maanden gereed kan zijn. Het gaat
in deze fase om een verkennend onderzoek naar de technische mogelijkheden. Het is inderdaad de
bedoeling om met name, maar niet uitsluitend, te kijken naar kosteneffectieve mogelijkheden. In een
vervolgonderzoek kan nader worden gekeken naar de haalbaarheid en implementatietermijn van de
gevonden technieken. Voorschrift 2.2.2 is, in tegenstelling tot wat Chemours beweert, wel
opgenomen in het dictum.
51. Voorschrift 3.1.1
Chemours interpreteert voorschrift 3.1.1 zodanig dat maandelijks bij alle bronnen de emissies
naar de lucht gemeten moet worden. Dit leidt tot buitensporig hoge kosten, en is ook onnodig
omdat Chemours de afgelopen jaren veel metingen zijn verricht en veel kennis is opgedaan.
Hier komt bij dat in artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit controleregime 0 van toepassing is
(geen meetverplichting).
Reactie
Voorschrift 3.1.1 heeft betrekking op de emissies van FRD en E1 uit de PTFE en de FEP-fabriek.
FRD 903 en E1 hoeven alleen gemeten te worden bij puntbronnen waarvoor een emissie van deze
stoffen is aangevraagd en vergund. Dat zijn de emissiepunten TL5, TL10A, TL10B, TL11A, TL11B,
Tl12, Tl13A, TL13B, TL20, TL31 en de vrijmaakemissies bij TL 1, Tl16 en TL36. Na 1-1-2021 zijn dit
de emissiepunten TL100 (Sequioa project) en de vrijmaakemissies bij TL 1, Tl16 en TL36.
Het is juist dat bij toepassing van artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit controleregime 0 van
toepassing is, en dus geen metingen noodzakelijk zijn en volstaan kan worden met ERP’s. Het gaat
echter om ZZS. Wij vinden het noodzakelijk dat voor deze emissies een strenger monitoringsregime
van toepassing is om invulling te geven aan de minimalisatieverplichting, en de monitoring hiervan.
In principe is dit controleregime 4 uit artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat minimaal
twee keer per jaar een periodieke meting moet plaats vinden met toepassing van ERP’s van de
categorie B. In de beginperiode van de nieuwe reductietechniek (Sequioa) vinden wij het
noodzakelijk dat minimaal maandelijks gemeten wordt. Als sprake is van een stabiel emissiepatroon
kan de meetfrequentie verlaagd worden tot minimaal twee keer per jaar. Dit sluit ook aan bij wat
Chemours zelf aangeeft in de Sequioa aanvraag. Voor de periode tot 1 januari 2021 is het niet
noodzakelijk maandelijks te meten, maar kan volstaan worden met minimaal twee metingen per jaar.
Wij wijzigen de meetfrequentie in maatwerkvoorschrift 3.1.1 voor de periode tot 1-1-2021.
Indien periodieke metingen worden uitgevoerd, moeten deze vanaf 1-1-2021 plaats vinden bij
TL100. In dit geval is het evident dat geen sprake is van buitensporig hoge kosten.
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In de periode tot 1-1-2021 geldt dat, indien periodieke worden uitgevoerd, twee keer per jaar de
emissie van FRD 903 gemeten moet worden bij de emissiepunten TL5, TL12, Tl13A, TL20 en TL
31. Voor de overige emissiepunten geldt geen emissiegrenswaarde op grond van
maatwerkvoorschrift 1.2.3, en dus ook geen meetverplichting. Dit wordt opgenomen in
maatwerkvoorschrift 3.1.1.
Voor E1 mag tot 1-1-2021, op grond van maatwerkvoorschrift 1.2.3a, rekening worden gehouden
met afwijkende emissieparameters behorend bij stofklasse gO.2. Voor deze periode willen wij voor
E1 ook controleregime 4 aanhouden, omdat E1 naar onze mening als ZZS moet worden
beschouwd. Dit houdt in dat in 2020 twee keer de emissie van E1 gemeten moet worden bij
emissiepunt TL31. Voor de overige emissiepunten geldt geen emissiegrenswaarde op grond van
maatwerkvoorschrift 1.2.3a, en dus ook geen meetverplichting. Dit wordt opgenomen in
maatwerkvoorschrift 3.1.1.
Verder nemen wij op in de maatwerkvoorschriften 3.1.1 en 3.1.1a dat ERP’s van de categorie B
moeten worden toegepast.
Wij vinden het aantal metingen in 2020 niet onredelijk en zijn van mening dat geen sprake is van
buitensporig hoge kosten.
Voor de vrijmaakemissies van FRD 903 en E1 uit TL1, TL16 en 36 geldt geen emissiegrenswaarde
op grond van de vrijstellingsbepaling in de maatwerkvoorschriften 1.2.3, 1.2.3a en 1.2.3b, en dus
ook geen meetverplichting. Dit wordt opgenomen in voorschrift 3.1.1.
52. Voorschrift 3.1.2
Voorschrift 3.1.2 specificeert niet bij welke emissiebronnen gemeten moet worden. In dit
voorschrift worden stoffen genoemd die bij de PTFE- en de FEP niet geëmitteerd (kunnen)
worden. Onduidelijk is ook of het voorschrift betrekking heeft op diffuse emissies. Het
voorschrift gaat niet in op de meetfrequentie. Bovendien is de meetinspanning onevenredig met
het milieubelang en brengt buitensporig hoge kosten met zich mee. Onduidelijk is waarom een
datum van 1-1-2024 is opgenomen in dit voorschrift en waarom specifiek naar de paragrafen
6.7.6 en 6.8.6 van de aanvraag voor de revisievergunning van 2013 wordt verwezen.
Reactie
Het voorschrift heeft betrekking op puntbronnen. Voorschrift 3.1.2 wordt op dit punt aangepast. Het
is juist dat er stoffen in dit voorschrift zijn opgenomen die niet door de PTFE- en de FEP-fabriek
geëmitteerd worden. Deze stoffen worden verwijderd uit voorschrift 3.1.2. Abusievelijk is PFIB niet
opgenomen in voorschrift 3.1.2. Deze stof wordt alsnog opgenomen.
Op de emissies van de in voorschrift 3.1.2 genoemde stoffen is afdeling 2.3 van het
Activiteitenbesluit van toepassing. Het doel van dit voorschrift is de wijze van monitoring in lijn te
brengen met de wijze van monitoring, zoals vergund in de revisievergunning van 2013. Dit gebeurt
door te verwijzen naar de paragrafen 6.7.6 en 6.8.6 van de aanvraag voor de revisievergunning van
2013. Anders dan wijziging van het juridisch kader, is er geen sprake van een wijziging in de wijze
van monitoring. Er kan dus geen sprake zijn van een onevenredige meetverplichting of
onduidelijkheid in de wijze van monitoring.
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Zoals in de considerans wordt uitgelegd, geldt dit voorschrift totdat een techniek wordt toegepast,
die deze emissies in voldoende mate reduceert. Gezien de plannen van Chemours wordt de termijn
in voorschrift 3.1.2 verlengd tot 1-1-2025 (zie zienswijze 36).
53. Voorschrift 3.1.3
Het meten tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden is niet in alle gevallen mogelijk. Ook zijn
deze emissies niet in alle gevallen te verwachten. Bovendien wordt voorbijgegaan aan het feit
dat de meeste emissiepunten in de fabrieken voorzien zijn van continue analyzers en
debietmetingen. Verder wordt niet verwezen naar de paragrafen 6.7.6 en 6.8.6 van de
aanvraag voor de revisievergunning van 2013. Er wordt verder geen rekening gehouden met de
wijzigingen ten gevolge van het Sequioa project.
Reactie
Dit voorschrift is direct gebaseerd op van BBT conclusie 4 van de BREF LVOC en heeft betrekking
op emissies uit nieuwe puntbronnen uit de hele inrichting nadat emissiereducerende technieken zijn
e
geïnstalleerd. Hierboven bij zienswijze 36 hebben wij aangegeven dat Chemours een 2 TC wil
installeren en dat wij van mening zijn dat deze met name de stromen uit de F-22 fabriek en de
monomerenfabriek zal behandelen. Deze techniek is vanaf 1-1-2024 operationeel. In zienswijze 36
hebben wij aangegeven dat voor de overige stromen ook een emissie reducerende techniek moet
worden gerealiseerd, uiterlijk op 1-1-2025. Aangezien sprake is van nieuwe emissiepunten hoeft
geen rekening gehouden te worden met bestaande analyzers.
Voor de periode dat de emissiereducerende technieken nog niet zijn aangesloten gelden voor het
monitoren van de emissies uit de F-22 en de monomerenfabriek de vigerende voorschriften uit de
revisievergunning van 2013 , voor de emissies uit de PTFE- en de FEP-fabriek maatwerkvoorschrift
3.1.2 en voor de emissies uit de Viton-fabriek de maatwerkvoorschriften uit ons besluit van 6 juni
2016.
Voor de periode na 1-1-2024 gelden voor de emissies uit de F-22 fabriek, de monomerenfabriek en
emissiepunt L41 van de Vitonfabriek het herziene voorschrift 3.1.1. De wijziging bestaat uit het
toevoegen van de stof PFIB, die abusievelijk niet was opgenomen en het toevoegen van de
specifieke emissiepunten.
Verder wordt een nieuw voorschrift 3.1.3a toegevoegd. In dit voorschrift wordt de monitoring
geregeld voor de overige stromen, zoals hierboven beschreven. Dit voorschrift geldt vanaf 1-1-2025
en heeft ook een meetfrequentie van een maand.
Aanvullend schrijven wij in de voorschriften 3.1.3 (herzien) en 3.1.3a voor dat emissierelevante
parameters moeten worden toegepast zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit.
54. Voorschrift 3.1.4
Onduidelijk is de frequentie of het aantal keren dat invulling moet worden gegeven aan dit
voorschrift. Verder wordt voorbijgegaan aan de paragrafen 6.7.6 en 6.8.6 van de
revisievergunning van 2013.
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Reactie
In de onderzoeken waarnaar voorschrift 3.1.4 verwijst, worden kentallen en methoden genoemd om
de vrijmaakemissies te bepalen. Dit wordt toegevoegd aan voorschrift 3.1.4. Daarnaast zal worden
voorgeschreven dat de kentallen jaarlijks opnieuw moeten worden herleid. Een verwijzing naar de
paragrafen 6.7.6 en 6.8.6 van de revisievergunning is niet nodig. De in voorschrift 3.1.4 genoemde
onderzoeken beschrijven verbeterde bepalingsmethoden, die zijn opgesteld op grond van voorschrift
D6 van de revisievergunning van 2013.
55. Voorschrift 3.1.5
Alle informatie om te komen tot een lagere meetfrequentie is bekend bij het bevoegd gezag.
Hier had rekening mee moeten worden gehouden. Verder laat het criterium “aantoonbaar
stabiel” ruimte open voor invulling.
Reactie
Het is niet juist dat alle informatie reeds bekend is bij het bevoegd gezag. De maandelijkse
meetfrequentie geldt voor projecten die nog niet zijn opgestart (Sequioa, tweede TC). De term
“aantoonbaar stabiel” is afkomstig uit BBT conclusie 4 van de LVOC-BREF. Gezien de verschillende
reinigingstechnieken is het moeilijk dit concreet in te vullen. Vaak kan gezegd worden dat na vier
opeenvolgende metingen, die niet sterk van elkaar afwijken, sprake is van een stabiel
emissieniveau. Voorschrift 3.1.5 wordt niet aangepast.
56. Voorschrift 3.1.6
Het is onduidelijk welke gegevens vijf jaar moeten worden bewaard. Gaat het om de gegevens
uit de voorschriften 3.1.1 en 3.1.3 of ook om ERP’s? Verder is onduidelijk of onderliggende
meetdata bewaard moeten blijven.
Reactie
Het voorschrift is duidelijk genoeg. Het gaat om alle gegevens die van belang zijn om de emissies te
bepalen. Dit zijn onder andere de gegevens uit voorschrift 3.1.1, 3.1.3 en ERP’s. Wij merken op dat
voor adviesbureau SGS, dat Chemours heeft geadviseerd bij de zienswijzen met betrekking tot
monitoring, dit voorschrift geheel duidelijk was. Voorschrift 3.1.6 wordt niet gewijzigd.
57. Voorschrift 3.1.7 en 3.1.8
In voorschrift 3.1.7 wordt verwezen naar emissiemeetprotocol CN-18-055 voor de bepaling van
FRD-903. Hierin staat vermeld dat niet in alle gevallen gebruikt kan worden van de norm NENEN15259, terwijl deze norm wel integraal wordt voorgeschreven. Dit is strijdig. Verder wordt
een norm voor zuurstof genoemd. Onduidelijk is waarom. Een toets aan de NPR 8117 is voor
emissiemeetprotocol CN-18-055 niet nodig.
Reactie
In het meetprotocol CN-18-055 is inderdaad opgenomen dat sommige monsternamepunten niet
voldoen aan NEN EN 15259. Een extra voorschrift 3.1.7a wordt opgenomen waarin staat dat
vergunninghouder in de meetrapportage moet beschrijven hoe bij de metingen wordt omgegaan met
het niet voldoen aan NEN EN 15259.
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De norm voor zuurstof komt te vervallen, aangezien deze parameter niet nodig is om te bepalen of
aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan.
Voorschrift 3.1.8 is bedoeld voor mogelijke afwijkingen in de toekomst afwijken van alle normen uit
voorschrift 3.1.7, niet alleen van CN-18-055. Voorschrift 3.1.8 wordt niet gewijzigd.
58. Voorschrift 3.1.9
In dit voorschrift is geen termijn opgenomen waarop aan dit voorschrift moet worden voldaan.
Chemours stelt voor een termijn van een half jaar op te nemen in dit voorschrift.
Reactie
Op dit moment zijn alle meetpunten genoemd in het Emissiemeetprotocol. Toekomstige meetpunten
(zoals genoemd in de Sequioa aanvraag) moeten in het meetprotocol zijn opgenomen zodra zij in
gebruik worden genomen. Gezien de bouwtijd is dit geen onredelijke eis. Voorschrift 3.1.9 wordt niet
gewijzigd.
59. Voorschrift 3.1.10
Voor alle maandelijkse metingen zou een eenmalig meetplan moeten volstaan. In dit voorschrift
is opgenomen dat instructies en aanwijzingen van het bevoegd gezag ten aanzien van de
meting moeten worden opgevolgd. Dit is verlengde besluitvorming, waarvoor geen juridische
grondslag is. Het voorschrift kan niet in stand blijven.
Reactie
Wij zijn het met Chemours eens dat voor periodieke metingen eenmalig een meetplan kan worden
opgesteld. Voorschrift 3.1.10 wordt op dit punt gewijzigd. Ook wordt de laatste zin van dit voorschrift
geschrapt, waarin is opgenomen dat instructies en aanwijzingen van het bevoegd gezag moeten
worden opgevolgd. De zin is overbodig. Immers bij een wijziging moet een nieuw meetplan ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overlegd, omdat anders niet aan voorschrift 3.1.10
wordt voldaan.
60. Voorschrift 3.1.12
Dit voorschrift is te algemeen opgesteld en doet geen recht aan de specifieke installaties van
Chemours. De thermal converter zal bijvoorbeeld iedere maand drie keer een half uur uitgezet
moeten worden. In eerdere onderzoeken is een monsternameduur van 30 minuten verruimd
naar vier uur. Ook is de meetfrequentie per emissiepunt verlaagd naar twee keer. Het
voorschrift moet aangepast worden.
Reactie
Voorschrift 3.1.12 beschrijft de standaarduitvoering van periodieke metingen. In voorschrift 3.1.12 is
al opgenomen dat hiervan mag worden afgeweken bij batchgewijze processen of emissies met een
sterk discontinu fluctuerend emissiepatroon. Wij zullen deze passage in voorschrift 3.1.12 verder
verduidelijken.
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61. Voorschrift 3.1.13 is onduidelijk.
Reactie
Wij zijn het Chemours eens dat dit voorschrift verwarring kan oproepen. Voorschrift 3.1.13 is
overbodig, aangezien het doel al bereikt wordt met voorschrift 3.1.12. Voorschrift 3.1.13 wordt
geschrapt.
62. Voorschrift 3.1.14
Voor dit voorschrift geldt hetzelfde als voor voorschrift 3.1.12. Verder moet onder “bijzondere
bedrijfsvoering” waarschijnlijk “bijzondere bedrijfsomstandigheid” worden verstaan.
Reactie
Dit voorschrift zegt niets meer dan dat de wijze van meting moet zijn afgestemd op het type
bedrijfsvoering (regulier of bijzonder). In voorschrift 3.1.12 is geregeld dat mag worden afgeweken
van de standaarduitvoering van periodieke metingen indien hiertoe aanleiding is. Het is juist dat met
de term “bijzondere bedrijfsvoering” “bijzondere bedrijfsomstandigheden” worden bedoeld.
Voorschrift 3.1.14 wordt op dit punt gewijzigd.
63. Voorschrift 3.1.16
Chemours kan een week van tevoren aangeven wanneer zij de metingen gepland heeft. Of de
metingen daadwerkelijk door gaan is pas op een dag van tevoren te bepalen. Ook kan de
meting op de dag zelf uitgesteld worden vanwege procesverstoringen. Chemours gaat ervan uit
dat deze wijze van melden tijdig genoeg is.
Reactie
De door Chemours aangegeven wijze van melden past binnen voorschrift 3.1.16. Voorschrift 3.1.16
wordt verduidelijkt: ‘tijdig’ wordt vervangen door ‘minimaal een week van te voren’ en ‘zal worden
uitgevoerd’ wordt vervangen door ‘is ingepland’.
64. Voorschrift 3.1.17
Chemours merkt op dat deze voorschriften niet in het dictum zijn genoemd. Onduidelijk is hier
hoe aan voorschrift 3.1.17 invulling kan worden gegeven als in voorschrift 3.1.5 de ruimte wordt
gegeven om naar een meetfrequentie van twee maal per jaar te gaan. Verder moet
gecorrigeerd worden voor de meetonzekerheid, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.12.
Reactie
Het is juist dat dit voorschrift niet in het dictum wordt genoemd. Het dictum wordt aangepast. Indien
de frequentie van de meting is verlaagd tot tweemaal per jaar, moet voor de bepaling van de vracht
in vier opeenvolgende kwartalen uitgegaan worden van de twee metingen die in die periode hebben
plaats gevonden. De meetonzekerheid mag worden toegepast bij de vaststelling van de gemeten
concentratie en het debiet, zoals beschreven in voorschrift 3.1.12. Uit deze vastgestelde
meetparameters moet de vracht berekend worden, zonder het opnieuw toepassen van de
meetonzekerheid.
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65. Voorschrift 3.1.18
Chemours merkt op dat deze voorschriften niet in het dictum zijn genoemd. In voorschrift 3.1.15
is opgenomen dat het meetrapport vanaf twee maanden na uitvoering van de meting op de
locatie beschikbaar moet zijn. Deze termijn is niet in overeenstemming met de termijn uit
voorschrift 3.1.18.
Reactie
Het is juist dat dit voorschrift niet in het dictum wordt genoemd. Het dictum wordt aangepast. Het is
juist dat de termijnen in voorschrift 3.1.15 en 3.1.18 niet overeenstemmen. Voorschrift 3.1.15 wordt
geschrapt. De eerste zin van dit voorschrift en de toelichting bij voorschrift 3.1.15 (tonen van een
meetrapport aan het bevoegd gezag) worden bij voorschrift 3.1.18 geplaatst. Het is niet nodig aan te
geven wat de inhoud van het meetrapport moet zijn. Dit wordt gereguleerd via de NEN-EN 15259,
die is voorgeschreven in voorschrift 3.1.7.
66. In de opgenomen voorschriften is onduidelijk wat verstaan moet worden onder “puntbronnen”.
Er wordt voorbijgegaan aan kennis uit eerdere onderzoeken en met name aan de onderzoeken
die ten grondslag liggen aan de paragrafen 6.7.6 en 6.8.6 van de aanvraag voor de
revisievergunning uit 2013. Ook is geen rekening gehouden met het Meet- en monitoringsplan
van Witteveen en Bos met kenmerk 108572/19-001.531 van 31 januari 2019 dat als bijlage 8 is
gevoegd bij de aanvraag voor de nieuwe revisievergunning.
Reactie
Onder puntbron wordt in dit besluit hetzelfde verstaan als in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit:
een gefixeerd punt van gekanaliseerde en daarmee in principe kwantificeerbare emissies naar de
lucht. Dit begrip wordt toegevoegd aan de begrippenlijst.
Er wordt niet voorbijgegaan aan de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de paragrafen 6.7.6
en 6.8.6 van de aanvraag voor de revisievergunning uit 2013. Deze paragrafen worden
voorgeschreven voor de emissies voor de periode dat de nieuwe technieken nog niet zijn
geïnstalleerd. Voor de F-22- en de monomerenfabriek blijft voorschrift D.27 van de
revisievergunning van 2013 van kracht. Voor de PTFE- en de FEP-fabriek hebben wij
maatwerkvoorschrift 3.1.2 gesteld en voor de Vitonfabriek geldt maatwerkvoorschrift 1.2.1 van de
vergunning van 6 juni 2016. Bovendien hebben wij maatwerkvoorschrift 3.1.4 gesteld voor de
vrijmaakemissies uit de PTFE- en de FEP-fabriek, waar naar recente onderzoeken wordt verwezen.
Het meet- en monitoringsplan van Witteveen en Bos met kenmerk 108572/19-001.531 van 31
januari 2019 is een actualisatie van het bestaande monitoringsplan. Dit nieuwe plan beoordelen wij
in het kader van de revisievergunning. Dit plan is opgesteld voor de bestaande emissiepunten. De
monitoringsvoorschriften in dit besluit zijn (met uitzondering van voorschrift 3.1.2) geschreven voor
de situatie dat nieuwe technieken zijn geïnstalleerd. Met deze voorschriften wordt BBT
gegarandeerd. Nadere detaillering kan plaats vinden wanneer Chemours een definitieve keuze voor
een bepaalde techniek heeft gemaakt.
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67. Ten onrechte worden, in aanvulling op de registratieverplichting voor afvalstoffen uit artikel
10.38 Wm, in hoofdstuk 4 van de ontwerpbeschikking aanvullende eisen gesteld op grond van
artikel 2.31 Wabo.
Reactie
Wij geven met de aanvullende registratieverplichting voor ZZS-houdende afvalstoffen invulling aan
de zorgplicht op grond van artikel 1.1a en meer specifiek artikel 10.1, eerste lid van de Wet
milieubeheer en het voorzorgbeginsel.
68. De aanvullende registratieverplichtingen uit hoofdstuk 4 van de vergunning zijn gebaseerd op
een rapport van ILT van 26 juni 2018. Chemours zet grote vraagtekens bij (de conclusies van)
dit rapport. Bovendien heeft zij haar procedures aangepast naar aanleiding van het rapport. Het
is dan ook niet opportuun om een dergelijk onderzoek ten grondslag te leggen aan de
aanvullende registratieverplichtingen.
Reactie
Wij hebben geen reden te twijfelen aan de conclusies van het ILT rapport van 26 juni 2018. Naar
aanleiding van dit rapport heeft ILT een vervolgonderzoek uitgevoerd. Hierover verscheen op 26
augustus 2019 het rapport “Vervolgonderzoek afvalstromen Chemours”. ILT concludeert dat in de
keten nog steeds een gebrek is aan het delen van informatie, waardoor de kans bestaat dat in de
hele keten FRD-besmetting kan optreden. ILT concludeert verder dat informatie pas gedeeld wordt
als er 0,1% of meer van een ZZS in een chemische stof aanwezig is, terwijl de werkelijke
concentratie veel lager is. Ook concludeert ILT dat betrokken marktpartijen geen metingen naar
FRD uitvoeren en ook niet vragen naar de samenstelling van het afvalproduct om een goed beeld te
krijgen van de aanwezigheid van FRD. Tot slot concludeert ILT dat de huidige wetgeving
onvoldoende waarborgen biedt voor het voorkomen van verspreiding van FRD in het bijzonder en
van (p)ZZS in het algemeen.
Bij de totstandkoming van het deel van dit rapport dat betrekking heeft op Chemours is DCMR nauw
betrokken geweest. DCMR heeft nader onderzoek gedaan bij Chemours naar de herkomst en
afvoer van afvalstoffen. Als gevolg daarvan heeft Chemours enkele administratieve verbeteringen
doorgevoerd. DCMR concludeert dat dit nog niet voldoende is en dat Chemours haar administratie
verder zal moeten verbeteren. Chemours moet duidelijk aangeven waar afvalstromen ontstaan en
welke samenstelling deze hebben. Dit moet in de vergunning worden opgenomen.
Op grond van het bovenstaande concluderen wij dat wij terecht de aanvullende
registratieverplichtingen in de vergunning hebben opgenomen.
69. Het bevoegd gezag beschouwt in hoofdstuk 4 van de ontwerpbeschikking de stoffen E1, TFEdimeer, Ether A/B, PFAC, PMVE en VF2 ten onrechte als ZZS. De voorschriften moeten dan
ook geen betrekking hebben op deze stoffen.
Reactie
Bij zienswijze 23 hebben wij aangegeven dat en waarom wij de genoemde stoffen beschouwen als
ZZS. Dit geldt ook voor afvalstoffen die deze genoemde stoffen bevatten.

Blad 105 van 123

Ons kenmerk

999998149_9999638428

70. Voorschrift 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.4 Registratie
Chemours geeft aan dat het voorhanden hebben van de in deze voorschriften gevraagde
informatie geen garantie is voor het voorkomen van diffuse verspreiding van afvalstoffen.
Reactie
Het is juist dat registratie van afvalstoffen geen garantie is om diffuse verspreiding te voorkomen. In
hoofdstuk 3 van dit besluit zijn voorschriften opgenomen om diffuse emissies te voorkomen of te
beperken en in hoofdstuk E van de revisievergunning van 2013 zijn voorschriften om verspreiding
van afvalstoffen te reduceren. In het kader van de vigerende aanvraag voor de revisievergunning zal
hier nader op worden ingegaan.
71.

Voorschrift 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.4 Registratie
Het meten en registreren zoals voorgeschreven in de voorschriften 4.1.1 tot en met 4.1.4 is niet
haalbaar. Alleen de afvalstromen die FRD bevatten en die recycled worden kan voldaan
worden aan de voorschriften 4.1.1 tot en met 4.1.4. Dit geldt ook voor de afvalstroom
(recyclebare) bodem. Voor het merendeel van de overige afvalstromen is het niet mogelijk het
gehalte aan FRD, E1 en polyfluoro-olefinen te bepalen (bijvoorbeeld een weggegooide
werkhandschoen). Bovendien wordt een groot deel van deze stromen verbrand, waarbij
registratie van het gehalte FRD, E1 en polyfluoro-olefinen zinloos is. Tenslotte zou voor elke
afvalstroom een aparte procedure moeten worden opgesteld. Dit leidt tot 60 procedures en
mogelijk een veelvoud als ook andere afvalstoffen zoals kantoorafval moeten worden
meegenomen. Daar komt bij dat deze procedures binnen drie maanden aan het bevoegd gezag
moeten worden overlegd. Dit is niet realistisch. Nu het bevoegd gezag niet heeft nagegaan of
deze voorschriften naleefbaar zijn, is het besluit onzorgvuldig voorbereid en in strijd met artikel
3.2 Awb.

Reactie
Voorschrift 4.1.2 spreekt over een meting of een door het bevoegd gezag goedgekeurde
gelijkwaardige bepaling. Voorschrift 4.1.2. geeft aan dat het doel is om eenduidig te kunnen bepalen
of de ZZS wel of niet in de afvalstroom aanwezig is. In de eerste plaats kan onderscheid gemaakt
worden tussen afvalstromen waarvan kan worden uitgesloten dat deze een bepaalde ZZS bevatten
en afvalstoffen die wel een bepaalde ZZS bevatten. Zo bevatten afvalstoffen uit de Viton fabriek
geen FRD. Verder is het voor een groot aantal recycle- en afvalstromen relatief eenvoudig het ZZSgehalte te bepalen, zoals koolfilters en afvalwater. Wij zijn het met Chemours eens dat het voor
specifieke afvalstromen als werkhandschoenen of papier ingewikkelder is. Hier moet een werkwijze
gevonden worden die hanteerbaar is. Voorschrift 4.1.3 biedt de mogelijkheid voor Chemours om hier
op een eigen wijze invulling aan te geven. Dit hoeft niet per se tot 60 verschillende procedures te
leiden. De voorschriften 4.1.2 en 4.1.3 bieden Chemours de mogelijkheid tot het clusteren en
samenvoegen van werkinstructies en procedures. De voorschriften 4.1.1 tot en met 4.1.4 worden
niet gewijzigd. Tot slot willen wij opmerken dat wij het niet zinloos vinden dat het FRD-gehalte in
afvalstoffen bepaald worden die verbrand worden. Zoals hierboven bij zienswijze 68 is vermeld, is
het belangrijk dat overal in de keten het gehalte aan ZZS in afvalstoffen helder is.
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72. Het meten en registreren van ZZS houdende afvalstoffen zoals voorgeschreven in de
voorschriften 4.1.1 tot en met 4.1.4 dient geen milieubelang.
Reactie
Het meten en registreren van ZZS in afvalstoffen is in het belang van een doelmatige verwerking
van afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Er is dus sprake van een milieubelang.
73. Bij het opstellen van de voorschriften 4.1.1 tot en met 4.1.4 is rekening gehouden met
onderdeel B14 van het LAP. Chemours stelt zich op het standpunt dat dit onderdeel uitsluitend
van toepassing is op ZZS en niet op pZZS, zoals E1 en bepaalde polyfluoro-olefinen. De
voorschriften 4.1.1 tot en met 4.1.4 zijn dan ook niet op pZZS van toepassing.
Reactie
Zoals wij hierboven bij zienswijzen 69 en 23 hebben aangegeven beschouwen wij stoffen die zijn
vermeld op de lijst van pZZs in beginsel als ZZS. Dit betekent dat onderdeel B14 van het LAP op
deze stoffen van toepassing is.
74. Onderdeel B14 van het LAP is enkel van toepassing als een bedrijf voornemens is om een
afvalstof met ZZS te gaan hergebruiken, recyclen of nuttig toe te passen. Een groot deel van
deze activiteiten vindt niet plaats met afvalstoffen van Chemours. Onderdeel B14 is hierop dan
ook niet van toepassing.
Reactie
Het is juist dat onderdeel B14 van het LAP primair van toepassing is op verwerkers van afvalstoffen.
Zoals wij hierboven bij zienswijze 68 hebben aangegeven, concludeert ILT in haar onderzoek dat
betrokken marktpartijen, waaronder verwerkers van afvalstoffen, geen metingen naar FRD uitvoeren
en ook niet vragen naar de samenstelling van het afvalproduct om een goed beeld te krijgen van de
aanwezigheid van FRD. Wij zijn daarom van mening dat aan de primaire ontdoener van afvalstoffen
die ZZS bevatten gevraagd mag worden het ZZS-gehalte in beeld te brengen. De verwerker van
afvalstoffen kan met behulp van deze gegevens een risicoafweging maken of hergebruik of
vernietiging van deze afvalstoffen aan de orde is.
75. Op grond van artikel 10.38 Wm registreert Chemours haar afvalstoffen en op grond van artikel
10.39 Wm verstrekt Chemours de benodigde informatie omtrent de aard, eigenschappen en
samenstelling van de afvalstoffen. Op basis daarvan beoordeelt de afvalverwerker of de
betreffende afvalstoffen conform de vergunning verwerkt kan worden. Gelet hierop zijn de
voorschriften 4.1.1 tot en met 4.1.4 onnodig bezwarend.
Reactie
De onder zienswijze 74 beschreven werkwijze, die is vastgelegd in de voorschriften 4.1.1 tot en met
4.1.4 sluit naadloos aan bij artikel 10.38 en 10.39 van de Wet milieubeheer en het LAP. Wij zien niet
in dat dit onnodig bezwarend is voor Chemours.
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76. In voorschrift 4.2.1 is een afvalpreventieonderzoek voorgeschreven. Bij de aanvraag van de
lopende revisievergunning heeft Chemours een afvalpreventieonderzoek ingediend. Zij zal dit
aanpassen, indien nodig, aan de vereisten in voorschrift 4.2.1. Het is niet haalbaar dit plan
binnen zes maanden na inwerking treden van dit besluit in te dienen. Hiermee is het voorschrift
niet naleefbaar.
Reactie
Chemours geeft geen argumenten waarom het uitvoeren van een afvalpreventieonderzoek niet
haalbaar is. Voorschrift 4.2.1 wordt niet gewijzigd.
77. Voorschrift 4.2.2 is niet naleefbaar. Een sluitende massabalans is een utopie voor een bedrijf
als Chemours vanwege de ordegrootte van gebruikte grond- hulp en afvalstoffen. Bij de
ingaande stromen gaat het om grote volume- of massastromen waardoor vanwege de
meetonnauwkeurigheid al snel een relatief grote absolute afwijking ontstaat. Bij de uitgaande
stromen gaat het ook om grote volumes die echter bestaan uit een samenstelling van meerdere
afvalstoffen. De betreffende stof is in een klein percentage aanwezig en doordoor niet
nauwkeurig te bepalen of te analyseren. Chemours heeft in het verleden een massabalans
opgesteld, zoals het voorschrift voorschrijft, maar een sluitende balans is onmogelijk.
Reactie
Wij zijn het Chemours eens dat een sluitende massabalans in strikte zin niet mogelijk is (zodat op
ieder tijdstip het gehalte aan FRD binnen Chemours helder is. De ZZS (FRD) balans van Chemours
wijkt daarbij niet af van andere massabalansen in de procesindustrie, zoals bijvoorbeeld de
zwavelbalans in een raffinaderij. Het gaat er om dat over een langere periode (bij voorbeeld een
jaar) helder wordt waar de ingaande ZZS gebleven zijn. Voorschrift 4.2.2 zal door middel van een
toelichting verduidelijkt worden.
78. In voorschrift 4.3.1 is voorgeschreven dat afvalstoffen niet mogen worden gemengd. Chemours
gaat er ten aanzien van de te verbranden afvalstoffen van uit dat met dit voorschrift niet wordt
bedoeld om alle verschillende afvalstoffen apart van elkaar te bewaren (gescheiden te houden)
alvorens de afvalstoffen worden afgevoerd naar een afvalverwerker voor verbranding. Dit is
logistiek onmogelijk.
Reactie
Het voorschrift is bedoeld om te voorkomen dat een laagwaardiger wijze van verwerken wordt
toegepast dan is benoemd in het LAP. Als eenmaal helder is dat voor twee afvalstoffen verbranden
de toegestane verwerkingsmethode is, dan mogen deze afvalstoffen in principe gemengd worden en
gezamenlijk naar de verwerker worden afgevoerd.
79. Bijlage 1 begrippenlijst
De definitie van polyfluoro-olefinen is onjuist en leidt tot onduidelijkheden. Chemours verwijst
naar de classificatie van stoffen door W&B.
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Reactie
De definitie is eenduidig en specifiek gemaakt voor Chemours. Bijlage 1 wordt op dit punt niet
aangepast.
80. Bijlage 3 jaarvrachten Chemours en Emissiereductieplan
De door Chemours voorgestelde jaarvrachten in kolom 3 van de tabel zijn onjuist berekend. De
80 % reductie van Chemours geldt voor het totaal en niet noodzakelijk per stof.
Reactie
Dit is juist. Bijlage 3 wordt aangepast.

Blad 109 van 123

Ons kenmerk

999998149_9999638428

BIJLAGE 1, BEGRIPPENLIJST
Bijzondere bedrijfsomstandigheden:
Bedrijfsomstandigheden, anders dan de reguliere bedrijfsomstandigheden, zoals opstarten, lekken,
storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere
bedrijfsomstandigheden. Ook situaties die leiden tot het vrijkomen van vrijmaakemissies zijn
bijzondere bedrijfssituaties.
Diffuse emissie
Emissie, in een andere vorm dan vanuit een puntbron, in de lucht, bodem of water, alsmede in enig
product.
E1:
Heptafluorpropyl 1,2,2,2-tetrafluorethylether, CAS-nummer 3330-15-2
Ether A/B
Mengsel van ether A (C5F8H4O, CAS-nummer 360-53-2) en ether B (C5F8H4O, CAS-nummer 36053-2).
F-22 fabriek
Fabriek van Chemours voor de productie van fluorkoolwaterstof HFK-22
FEP-fabriek
Fabriek van Chemours voor de productie van fluorpolymeren
FRD
De som van FRD-902 en FRD-903
FRD-902
GenX stof FRD-902, CAS-nummer 62037-80-3
FRD-903:
GenX stof FRD-903, CAS-nummer 13252-13-6
HCFK’s
Chloorfluorkoolwaterstoffen, die vermeld staan in groep VIII van bijlage I van de Verordening van 16
september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (EG/1005/2009)
HFK’s
Gefluoreerde broeikasgassen, die vermeld staan in bijlage I en II van de Verordening betreffende
gefluoreerde broeikasgassen van 16 april 2014 (EU/517/2014)
HFP:
Hexafluorpropeen, CAS nummer 116-15-4
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Loading & Blending
Fabriek van Chemours voor de op- en overslag van (gefluorineerde) producten
Monomerenfabriek
Fabriek van Chemours voor de productie van de monomeren TFE, HFP en TFE-dimeer
PFAC:
Perfluorallylchloride, CAS nummer 2804-50-4
PFIB:
Perfluorisobuteen, CAS-nummer 382-21-8
PTFE-fabriek
Fabriek van Chemours voor de productie van fluorpolymeren
PMVE:
Perfluoromethylvinylether, CAS nummer 1187-93-5
Polyfluoro-olefinen
Verzamelnaam van acyclische, onverzadigde organische verbindingen met meer dan 1 fluoratoom.
In de literatuur (Buck et al. 2011) wordt onderscheid gemaakt tussen:
geperfluoreerde alkylverbindingen: alifatische stoffen waarvan alle H-atomen die aan C-atomen
in de koolstofketen zijn vervangen door F-atomen;
gepolyfluoreerde alkylverbindingen: alifatische stoffen waarvan H-atomen die gebonden zijn
aan ten minste een C-atoom (maar niet allemaal) zijn vervangen door F-atomen, zodat ze
minimaal de geperfluoreerde eenheid CnHn2+1 bevatten.
In dit besluit wordt onder polyfluoro-olefinen beide groepen van bovenstaande verbindingen
verstaan.
Bij Chemours zijn emissies naar de lucht vergund van de volgende polyfluoro-olefinen: ether A,
ether B, HFP, PFAC, PFIB, PMVE, TFE, TFE-dimeer en VF2.
Puntbron
Een gefixeerd punt van gekanaliseerde en daarmee in principe kwantificeerbare emissies naar de
lucht (artikel 1.1 Activiteitenbesluit milieubeheer).
Reclaim
Fabriek van Chemours voor de regeneratie van Loading & Blending producten
TFE:
Tetrafluoretheen, CAS-nummer 116-14-3
TFE-dimeer:
Dimeer van TFE, bevat 3 fluorcomponenten met CAS-nummers115-25-3, 360-89-4 en 382-21-8,
waardoor het hele mengsel als ZZS wordt gezien;
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Viton-fabriek
Fabriek van Chemours voor de productie van fluorelastomeren
VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS):
Organische verbinding, alsook de fractie creosoot, die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kp
of meer heeft of onder specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft.
VF2
1,1,-difluoretheen, CAS-nummer 75-38-7
Vrijmaakemissies
Emissies die kunnen plaats vinden bij het gereedmaken van installaties voor bijvoorbeeld
onderhoudswerkzaamheden of inspectie dan wel restemissies, die kunnen plaatsvinden bij het
gereedmaken van installaties voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden of inspectie of
restemissies, die aan het einde van een batchproces plaatsvinden.
ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN (ZZS)
Stoffen die voldoen aan een of meer criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van de REACH
verordening
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BIJLAGE 2, STOFFENLIJST
(vergunde organische fluorverbindingen die als emissie naar de lucht vrijkomen)
Stof*

Casnummer

Stofklasse
Activiteitenbesluit
en vergunning
2013

Stofcategorie
en stofklasse
RIVM

Fabriek waar de stof
volgens de
vergunning vrij komt

FRD-903

13252-13-6

gO.1***

PTFE, FEP

E1

3330-15-2

gO.2***

TFE

116-14-3

gO.2

TFEdimeer
Ether A

‘-

gO.2***

360-53-2

gO.2***

ZZS
(MVP2)**
Pot. ZZS
(MVP2)
ZZS
(MVP 2)
ZZS
(MVP 2)
Pot. ZZS
(MVP2)

Ether B
HFP

382-26-3
116-15-4

gO.2***
gO.1

PFAC

2804-50-4

gO.2***

PFIB
PMVE

382-21-8
1187-93-5

MVP2
gO.2***

VF2

75-38-7

gO.2***

HCFK’s

‘-

gO.2

Pot. ZZS
(MVP2)
Pot. ZZS
(MVP2)
MVP 2
Pot. ZZS
(MVP2)
Pot. ZZS
(MVP2)
gO.2

HFK’s

‘-

gO.2

gO.2

PTFE, FEP
Monomeren, PTFE,
FEP, Viton
monomeren
monomeren
monomeren
Monomeren, PTFE,
FEP, Viton
monomeren
Monomeren, FEP
Viton
Viton
F-22, monomeren,
GWZI, reclaim, loading
& blending
F-22, monomeren,
GWZI, reclaim, loading
& blending

*In de begrippenlijst zijn de namen van deze stoffen uitgeschreven
** deze stof staat vermeld op de door het RIVM gepubliceerde lijst met potentiële ZZS
*** indeling in revisievergunning van 2013

Blad 113 van 123

Ons kenmerk

999998149_9999638428

BIJLAGE 3, Jaarvrachten polyfluoro-olefinen en HCFK’s en HFK’s
(som van de reguliere gekanaliseerde emissies en emissies tijdens bijzondere
bedrijfsomstandigheden)
Stof*

In 2013
vergunde
vrachten
(kg/jaar)

Door McDermott
voorgestelde
vrachten in 2022
(kg/jaar)***
(99-99,9% reductie)

Geactualiseerde
vrachten per 1-12024 (kg/jaar)
(99 % reductie deel
van stromen)

Geactualiseerde
vrachten per 1-12025 (kg/jaar)
(99 % reductie alle
stromen)

TFE
16955
51
7550
170
TFE2600
7,8
26
26
dimeer
Ether A/B
22000
220****
220
220
HFP
12395
37
8732
124
PFAC
650
6,5****
6,5
6,5
PFIB
28
0,01
13,2
0,3
PMVE
1365
14****
1365
14
VF2
1120
5,6
1120
11
HCFK’s/
115.770
600
1648
1160
HFK’s**
*In de begrippenlijst zijn de namen van deze stoffen uitgeschreven
** inclusief de diffuse emissie uit TL 10/TL11 (procesriool in de F-22 fabriek)
*** gebaseerd op de vergunde vrachten en de reductiepercentages uit tabel 6.1 van het rapport van
McDermott. Dit wijkt af van de door McDermott in tabel 6.1 genoemde gereduceerde vrachten. Deze
zijn gebaseerd op in 2018 door Chemours aangeleverde gegevens.
**** ingeschat m.b.v. een rendement van 99%
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BIJLAGE 4 Samenvatting van het RIVM over de te hanteren stofklasse
Wij hebben het RIVM gevraagd alle organische fluorverbindingen die bij Chemours als vergunde
emissie naar de lucht vrij komen (opnieuw) te classificeren op basis van toxiciteit. Hieronder is een
samenvatting van het advies gegeven.
CASnummer
1

115-25-3

Stofnaam

Advies

Toelichting

TFE-dimeer met de
volgende drie
componenten:

Behandelen als
ZZS

1. Perfluorcyclobutaan
(90-100%)

Behandelen
volgens
stofklasse

Als een mengsel >0.1% van een
ZZS bevat wordt geadviseerd het
hele mengsel als ZZS te
behandelen.
Dit is een relatief kleine
verbinding met hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen.
Dit is een isomeer van de ZZS
perfluorisobutyleen. Omdat dit
een isomeer is, en er grote
structurele overeenkomsten zijn,
wordt geadviseerd deze
component als ZZS te
behandelen.
Deze stof is geïdentificeerd als
ZZS omdat dit onder de NeR al
een MVP stof was.

F

F

F

F

F

F
F

F

360-89-4

2. 1,1,1,2,3,4,4,4Octafluorbut-2-een

Behandelen als
ZZS

382-21-8

3. Perfluorisobutyleen

Behandelen als
ZZS

Ether A/B met de
volgende twee
componenten:

Behandelen als
Potentiële ZZS

1. Ether A = C5F8H4O;
((CF3)2CHCF2OCH3;
1-Propeen, 1,3,3,3tetrafluor-1-methoxy-2(trifluormethyl)(naam volgens OECD
toolbox)

Behandelen als
Potentiële ZZS

3

360-53-2

Als een mengsel >0.1% van een
Potentiële ZZS bevat wordt
geadviseerd het hele mengsel
als Potentiële ZZS te
behandelen.
De stof heeft een fluoratoom
naast een onverzadigde binding.
Daarom wordt geadviseerd deze
stof uit voorzorg als Potentiële
ZZS te behandelen.
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CASnummer
382-26-3

Stofnaam

Advies

Toelichting

2. Ether B = C5F7H3O;
(CF3)2C=CFOCH3;
1,1,1,3,3-pentafluor-3methoxy-2(trifluormethyl)-propaan

Behandelen
volgens
stofklasse (tenzij
additieven of
onzuiverheden
wel reden zijn om
de stof als ZZS te
behandelen)

Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Voor deze
stof is een CLP-zelfclassificatie
als Carc. 1A afkomstig uit het
REACH registratie dossier. Deze
classificatie is bepaald door de
aanwezigheid van
onzuiverheden. Daarvoor kan
geconcludeerd worden dat de
stof zelf niet ZZS is. Het kan
natuurlijk voorkomen dat bij de
vergunning aanvrager
onzuiverheden of additieven wel
van toepassing zijn. Als dat het
geval is wordt aangeraden de
stof wel als ZZS te behandelen.
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Stofnaam

Advies

Toelichting

7

CASnummer
116-14-3

tetrafluorethyleen

Behandelen als
ZZS

8

116-15-4

hexafluorpropyleen

Behandelen als
Potentiële ZZS

Er is een voorstel voor
geharmoniseerde CLPclassificatie als Carc. 1B.
Daarnaast is er een groot aantal
zelfclassificaties (177 van de 641
notifications) als Carc. 1B
waaronder die van de joint-entry.
In een evaluatie van IARC is
geconcludeerd "There is
inadequate evidence in humans
for the carcinogenicity of
tetrafluoroethylene." "There is
sufficient evidence in
experimental animals for the
carcinogenicity of
tetrafluoroethylene."
"Tetrafluoroethylene is probably
carcinogenic to humans (Group
2A)". In een rapport van het
RIVM (Janssen, 2017) is
geconcludeerd dat
tetrafluorethyleen kanker
veroorzaakt bij muizen en ratten
en is een MTR afgeleid op basis
van het kankerrisico. Al deze
gegevens bij elkaar
onderbouwen de verwachting dat
het voorstel voor
geharmoniseerde classificatie als
Carc. 1B aangenomen zal
worden. We adviseren daarom
om deze stof als ZZS te
behandelen.
Deze stof is opgenomen op de
lijst met Potentiële ZZS vanwege
een CMR zorg via de CORAP
lijst.
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CASnummer
1325213-6

Stofnaam

Advies

Toelichting

FRD-903; GenX;
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5decafluorpentane

Behandelen als
Potentiële ZZS

Deze stof is opgenomen op de
lijst met Potentiële ZZS omdat de
stof is opgenomen op de CORAP
lijst vanwege een PBT/zPzB
zorg. De stof staat ook op de
PACT-lijst vanwege een CMR en
STOT RE zorg.

Deze stof heeft een keten van 6
atomen maar geen polaire kop.
Daarnaast heeft de stof een
hoge dampspanning, waardoor
niet wordt verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen.
De stof heeft meerdere
fluoratomen naast een
onverzadigde binding. Daarom
wordt geadviseerd deze stof uit
voorzorg als Potentiële ZZS te
behandelen.
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11

13849542-8

HFK-43-10-mee;
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5decafluorpentaan

Behandelen
volgens
stofklasse

15

2804-504

Perfluorallylchloride
(PFAC); 2-chloro1,1,3,3,3-pentafluor-1propeen

Behandelen als
Potentiële ZZS

17

3330-152

E1 = heptafluorpropyl
1,2,2,2-tetrafluorethyl
ether

Behandelen als
Potentiële ZZS

Beekman et al. (2016) hebben
aangegeven dat niet kan worden
uitgesloten dat deze stof aan de
zPzB criteria voldoet. Daarom
wordt aanbevolen deze stof als
Potentiële ZZS te behandelen.

21

690-39-1

HFK 236fa; 1,1,1,3,3,3hexafluorpropaan

Behandelen
volgens
stofklasse

Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen.
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Stofnaam

Advies

Toelichting

23

CASnummer
75-10-5

HFK-32; difluormethaan

Behandelen
volgens
stofklasse

24

75-37-6

HFK 152a; 1,1difluorethaan

Behandelen
volgens
stofklasse

Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Wel zijn er
CLP-zelfclassificaties Carc. 1A
en Muta 1B. Dit is voor 37 van de
207 opgegeven CLPzelfclassificaties. Een humaan
toxicologisch expert heeft de
beschikbare gegevens nader
bekeken. Deze geven geen
aanleiding voor een classificatie
als Muta. 1B en Carc. 1A.
Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Wel zijn er
CLP-zelfclassificaties Carc. 1A
en Muta 1B. Dit is voor 35 van de
460 opgegeven CLPzelfclassificaties. Een humaan
toxicologisch expert heeft de
beschikbare gegevens nader
bekeken. Deze geven geen
aanleiding voor een classificatie
als Muta. 1B en Carc. 1A.
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Stofnaam

Advies

Toelichting

25

CASnummer
75-38-7

1,1-difluoretheen

Behandelen als
Potentiële ZZS

27

75-43-4

HCFK-21;
dichlorofluormethaan

Behandelen
volgens
stofklasse

28

75-45-6

HCFK-22;
chlorodifluormethaan

Behandelen
volgens
stofklasse

29

75-46-7

HFK-23; trifluormethaan

Behandelen
volgens
stofklasse

Voor deze stof zijn er
zelfclassificaties als Carc. 1A en
Muta 1B. Dit is voor 35 van de
217 opgegeven CLPzelfclassificaties. Een humaan
toxicologisch expert heeft de
beschikbare gegevens nader
bekeken. Deze geven geen
aanleiding voor een classificatie
als Muta. 1B en Carc. 1A.
Wel heeft de stof meerdere
fluoratomen naast een
onverzadigde binding. Daarom
wordt toch geadviseerd deze stof
uit voorzorg als Potentiële ZZS te
behandelen.
Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen.
Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen. Er zijn wel
enkele CLP-zelfclassificaties als
Repr. 2.
Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen.
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Stofnaam

Advies

Toelichting

30

CASnummer
75-69-4

HFK 11; trichlorofluormethaan

Behandelen
volgens
stofklasse

31

76-13-1

HFK 113; 1,1,2-trichloro1,2,2-trifluorethaan

Behandelen
volgens
stofklasse

32

76-16-4

PFK 116;
hexafluorethaan

Behandelen
volgens
stofklasse

33

76-19-7

PFK 218;
octafluorpropaan

Behandelen
volgens
stofklasse

34

811-97-2

HFK-134a; 1,1,1,2tetrafluorethaan

Behandelen
volgens
stofklasse

Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen.
Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen.
Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen.
Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen.
Dit is een relatief kleine
verbinding met een hoge
dampspanning, er wordt niet
verwacht dat deze stof
bioaccumulerend is. Er zijn nu
ook geen aanwijzingen dat dit
een ZZS is vanwege CMReigenschappen.
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BIJLAGE 5 Details toetsing BBT en minimalisatieverplichting periode in werking
treden beschikking-2025
F-22 fabriek
Bij de F-22 fabriek is sprake van emissies naar de lucht van HCFK’s en HFK’s, met name HFK-23,
die vrij komen tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden. De grootste emissies ontstaan bij uitval
van de TC. De emissies gaan dan weliswaar door twee scrubbers, maar deze installaties zijn niet
ontworpen om HCFK’s en HFK’s te verwijderen. Wel beschikt Chemours over een start/stop protocol
om de emissie snel te beëindigen Hiermee wordt voor de periode van inwerkingtreden van deze
beschikking tot 2024 in voldoende mate invulling gegeven aan BBT conclusie 18 van de BREF
LVOC. Op grond van voorschrift D16 van de vergunning van 2013 heeft Chemours onderzocht of er
verdere (bron)maatregelen mogelijk zijn om de emissie te reduceren. De zekere maatregelen zijn
geïmplementeerd. Hiermee is voor de periode van inwerkingtreden van deze beschikking tot 2024
voldoende invulling gegeven aan de minimalisatieverplichting.
Chemours heeft de emissies naar de lucht van HCFK’s en HFK’s uit de F-22 fabriek in 2018
berekend en komt tot een waarde die 20 % lager is dan de vergunde waarde. Gezien de
onzekerheidsmarge is het niet zinvol de vergunde jaarvracht voor de periode 2019-2024 aan te
passen. De in de vergunning van 2013 voorgeschreven wijze van berekening van de emissies zijn
geschikt voor de periode 2019-2024.
Monomerenfabriek
Tijdens reguliere bedrijfsomstandigheden komen uit de centrale schoorsteen FL27 geringe emissies
vrij van TFE, HCFK’s en HFK’s en uit de scrubber van de HCl-tank (TL 30) een emissie van TFE.
Hierbij wordt natte wassing toegepast. Dit is conform BBT conclusie 10 van de BREF LVOC.
Chemours probeert de emissies van TFE te minimaliseren door middel van recirculatie. De emissie
van TL30 wordt geminimaliseerd door zo min mogelijk TFE op te lossen in het zoutzuur van de HCltank. Hiermee wordt voor de periode van inwerkingtreden van deze beschikking tot 2024 voldoende
invulling gegeven aan de minimalisatieverplichting.
Tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden ontstaan emissies naar de lucht van polyfluoro-olefinen,
HCFK’s en HFK’s. Een gedeelte van de emissies ontstaat tijdens starten en stoppen. Chemours
probeert deze emissies zoveel mogelijk naar de TC te leiden. Hiermee wordt voor de periode 20192024 in voldoende mate invulling gegeven aan BBT conclusie 19 van de BREF 19 van de BREF
LVOC. Verder ontstaan emissies wanneer de TC buiten bedrijf is. Sommige emissies worden direct
geëmitteerd. Voor deze emissies heeft Chemours een start/stop protocol, waarmee Chemours voor
de periode van inwerkingtreden van deze beschikking tot 2024 in voldoende mate invulling geeft aan
BBT conclusie 18 van de BREF LVOC. Emissies met PFIB worden eerst door een detoxificatie-unit
geleid. Op grond van voorschrift D8 van de revisievergunning van 2013 heeft Chemours verdere
reductieopties onderzocht. Deze bleken niet haalbaar of worden verder onderzocht (fluorinatie).
Hiermee heeft Chemours voor de periode van inwerkingtreden van deze beschikking tot 2024 voor
PFIB in voldoende mate invulling geeft aan de minimalisatieverplichting. Verder ontstaan
vrijmaakemissies van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s. Op grond van voorschrift D5 van de
revisievergunning van 2013 heeft Chemours onderzocht of deze emissies verder gereduceerd
kunnen worden. Een recoverysysteem voor ISO-containers wordt toegepast.
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Hiermee geeft Chemours voor de periode van inwerkingtreden van deze beschikking tot 2024 in
voldoende mate invulling gegeven aan BBT-conclusie 18 van de BREF LVOC en de
minimalisatieverplichting.
De emissies naar de lucht tijdens reguliere en bijzondere bedrijfsomstandigheden van polyfluoroolefinen, HCFK’s en HFK’s worden bepaald met behulp van inline analyzers, processimulatie en
berekeningen (vrijmaakemissies). De door Chemours in 2018 bepaalde waarden zijn 10 tot 20 %
lager dan de in 2013 vergunde waarden. Gezien de onzekerheidsmarge passen wij voor de periode
van inwerkingtreden van deze beschikking tot 2024 de in 2013 vergunde jaarvrachten niet aan.
Op grond van BBT conclusie 2 van de BREF LVOC moeten de reguliere emissies maandelijks
worden gemeten, waarbij de meetfrequentie verlaagd mag worden tot een jaar indien de emissies
aantoonbaar stabiel zijn. Chemours berekent deze emissies met behulp van een inline analyzer en
de actuele klepstand. Voor de periode van inwerkingtreden van deze beschikking tot 2024 vinden wij
deze bepalingsmethode gelijkwaardig met BBT conclusie 2 van de BREF LVOC.
Voor de emissies die vrij komen bij bijzondere bedrijfsomstandigheden volstaan de
monitoringsvoorschriften uit de vigerende vergunning van 2013.
PTFE- en FEP-fabriek
In de PTFE fabriek en de FEP-fabriek komen tijdens reguliere bedrijfsomstandigheden emissies
naar de lucht vrij van polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s. In 2018 heeft Chemours deze emissies
gemeten. Toepassing van de systematiek van artikel 2.5 en 2.6 van het Activiteitenbesluit met
betrekking tot de huidige situatie laat zien dat de gemeten waarden niet voldoen aan de
emissiegrenswaarden voor gO.1 en gO.2 op de emissiepunten TL10A (TFE) en TL 31 (HFP). Ook
heeft de emissie uit emissiepunt TL32 geen emissiereducerende techniek die geheel aan BBT
conclusie 11 van de BREF Polymers voldoet.
Echter Chemours gaat de emissies naar de lucht uit verschillende emissiepunten van de PTFE- en
de FEP-fabriek, waaronder TL10A en TL31, samenvoegen en via koolfilters naar een nieuw
emissiepunt leiden, om te voldoen aan de emissiegrenswaarden voor FRD-903 en E1. Op voorhand
is niet te zeggen wat de concentratie van de polyfluoro-olefinen, HCFK’s en HFK’s uit het nieuwe
emissiepunt zal zijn, gezien de menging, het stromingsprofiel, en het niet gelijktijdig optreden van de
emissies. De jaarvracht verandert niet, aangezien de koolfilters de emissies van polyfluoro-olefinen,
HCFK’s en HFK’s niet reduceren.
Dit betekent dat het niet kan worden uitgesloten dat, na installatie van de koolfilters en het nieuwe
emissiepunt, op enig moment niet kan worden voldaan aan emissiegrenswaarden (concentratieeisen) voor gO.1 en gO.2 van artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit.
Daarnaast komen emissies van polyfluoro-olefinen vrij tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden.
Het betreft vrijmaakemissies en de emissie uit ontgasser TL28.
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