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Met deze brief informeren wij u over de uitspraak van de rechtbank Den Haag naar aanleiding 

van een door Chemours ingesteld beroep en de overige stand van zaken in het dossier 

Chemours - DuPont.  

 

Uitspraak Rechtbank last onder dwangsom indirecte lozing PFOA 

In 2018 is namens Gedeputeerde Staten aan Chemours een last onder dwangsom opgelegd 

gericht op het beëindigen van de toen geconstateerde onvergunde indirecte lozing van met PFOA 

verontreinigd afvalwater. U bent hierover op 23 april 2018, 7 september 2018 en 16 oktober 2019 

geïnformeerd. Op 18 september 2020 bent u geïnformeerd dat de last onder dwangsom wordt 

ingetrokken omdat er de laatste anderhalf jaar geen overtredingen zijn geconstateerd. Door 

Chemours is eerder beroep ingesteld tegen de last onder dwangsom inzake de lozing van PFOA 

en de zeven daaropvolgende invorderingsbesluiten. De intrekking van de last onder dwangsom 

heeft als zodanig geen gevolgen voor dit beroep gehad, omdat Chemours er nog belang bij had 

dat hierop werd beslist, gezien onder meer de dwangsommen die op grond van deze last zijn 

verbeurd. Op 6 oktober jl. is deze zaak op zitting behandeld en op 20 november jl. ontvingen wij 

de uitspraak van de rechtbank1. Alle door Chemours aangevoerde beroepsgronden tegen de last 

onder dwangsom zijn door de rechtbank ongegrond verklaard, met uitzondering van die gericht 

tegen de hoogte van de dwangsom. Die dwangsom was vastgesteld op € 250.000 per 

overtreding. De rechtbank matigt de hoogte van de dwangsom ambtshalve tot € 125.000 per 

overtreding.  

Van principieel belang in de uitspraak is dat de rechtbank tot de conclusie komt dat de indirecte 

lozing van PFOA niet door Chemours is aangevraagd, niet is vergund en daarom een overtreding 

vormt waartegen handhavend kan (en in beginsel ook: moet) worden opgetreden. Tegen deze 

uitspraak staat gedurende zes weken hoger beroep open.  

 
1 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:11719 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdeeplink.rechtspraak.nl%2Fuitspraak%3Fid%3DECLI%3ANL%3ARBDHA%3A2020%3A11719&data=04%7C01%7Cna.stom%40pzh.nl%7C4413c1d86aff4e45e6af08d88fb2a508%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637417344725122210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x3GznECh1q2QwKt8HXm4fpFrMqqB6W%2BiEHO5%2FDuqYOU%3D&reserved=0
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Stand van zaken lopende vergunningenprocedures 

Met de Lid GS brieven van 19 juni 2018 en 6 mei en 2 juli 2020 bent u geïnformeerd over het 

proces en de planning om te komen tot drie aparte revisievergunningen voor de installaties van 

Chemours, DuPont en Performance Materials Netherlands B.V. (Dow). Conform de meest 

recente planning was het streven om de ontwerpbeschikkingen voor de drie inrichtingen in 

december 2020 te kunnen publiceren. Vanwege de complexiteit die gepaard gaat met het 

ontvlechten van de huidige vergunning is dat niet haalbaar gebleken. De meeste vertraging wordt 

veroorzaakt doordat de ingediende geluidsrapporten nog niet voldoende zijn gebleken om de 

juiste voorschriften te kunnen opstellen en om goed te kunnen toetsen aan de gemeentelijke 

geluidszone. Ook de samenloop van verschillende vergunningaanvragen, de lopende 

beroepsprocedures en uitgebreide adviezen van overheidspartners leiden tot vertraging bij de 

afronding. De DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) verwacht nu dat de drie 

ontwerpbeschikkingen in het voorjaar 2021 kunnen worden gepubliceerd.  

Met onze brief van 6 mei 2020 bent u erover geïnformeerd dat DCMR een definitief besluit heeft 

genomen op de aanvraag van Chemours voor diverse aanpassingen aan de waterzuivering. Het 

op dezelfde locatie gevestigde DuPont heeft hiertegen beroep ingesteld. Het bedrijf is van mening 

dat in de voorschriften met betrekking tot de indirecte lozing een onjuist meetpunt is 

voorgeschreven. Er is door DuPont geen voorlopige voorziening aangevraagd zodat de 

vergunning gelijktijdig met de verleende bouwvergunning op 25 september 2020 ongewijzigd in 

werking is getreden. Vanwege het ingestelde beroep is de vergunning echter nog niet 

onherroepelijk.  

 

Aansprakelijkstelling Chemours - DuPont 

De gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Dordrecht hebben de bedrijven 

Chemours en DuPont in 2019 gezamenlijk aansprakelijk gesteld voor mogelijke financiële schade 

door verontreiniging met o.a. PFOA veroorzaakt door deze bedrijven.  

Omdat niet is uitgesloten dat de provincie in de toekomst extra kosten moeten maken als gevolg 

van genoemde verontreinigingen of anderszins schade lijdt, hebben Gedeputeerde Staten in 

november 2020 besloten om Chemours en DuPont aansprakelijk te stellen voor eventuele 

schade.  
 

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

uiteraard op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen.  

 

Hoogachtend,  

 

 

 

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

 

 

 


