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bij Chemours 

Geachte heer/mevrouw,  
 
 
Op 14 juni 2021 zijn door de OP-fractie artikel 40 vragen gesteld over installatie van 
een extra Thermal Converter bij Chemours. In deze brief beantwoorden wij de 
gestelde vragen. De OP-fractie verzoekt om de volgende informatie: 
 
Vraag aan het College van B&W:  
Zou het College door middel van een brief aan zowel de omgevingsdienst DCMR als 

aan het bevoegd gezag, de Provincie Zuid-Holland, kenbaar willen maken dat de 

gemeente Papendrecht er zeer prijs op zou stellen als Chemours een extra Thermal 

Converter installeert, teneinde er dusdoende voor zorg te dragen dat er een optimale 

afvang van 99,75% gerealiseerd wordt zodat het levensgevaarlijke Perfluorisobuteen 

tijdig en effectief kan worden afgevangen als het onverhoopt ontsnapt? 

Op 10 september 2018 heeft Chemours maatregelen aangekondigd om de uitstoot van GenX fors 
terug te dringen. Daarbij belooft het bedrijf per 1-1-2021 99% minder GenX uit te stoten dan in 2017. 
Daarnaast gaan zij voor een reductie van 80% van andere zeer gevaarlijke stoffen in 2023 en 99% 
reductie in 2030. In die categorie zeer gevaarlijke stoffen speelt de Thermal Converter een 
belangrijke rol, m.n. wanneer deze in storing zou vallen. Hoe hiermee om te gaan is onderdeel van 
de advisering in het vergunningenproces. 
 
In de RIB activiteitenoverzicht dossier Chemours/DuPont/Dow d.d. 13 juli 2021 kunt u meer lezen 
over de activiteiten in de periode oktober 2020 – juni 2021. 
 
Gezien de voortgang en opvolging van onze adviezen zien wij geen noodzaak om aanvullend een 
brief op te stellen over eerdere adviezen. 
 
 
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, de wnd. burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems A.M.M. Jetten 


