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Aanwezige leden Burenraad: Jans Sieben, Jeroen Bezemer, Marianne den Braven, Dick Naafs, Peter
van Rhijn en voorzitter Bert Kandel
Ondersteuning Burenraad: Diana Henneken (verslag) en Ap van der Pijl
De Burenraad is te gast bij DCMR.
Namens DCMR zijn aanwezig: Daan Molenaar (directeur Inspectie en Handhaving), Fulco Jongsma (sr
medewerker Toezicht en Handhaving), Frank Strijk (specialist Vergunningen), Axel Pel (bureauhoofd
Reguleren Industrie), Casparus Hensen (coördinator Meldkamer)
Afwezige burenraadsleden: Bianca van Rooij, Marchel Schilten en Peter van Rhijn
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering (10 december 2019) wordt vastgesteld en staat op de website
van de Burenraad.
In een besloten overleg van de Burenraad, voorafgaand aan de presentatie heeft Dick Naafs de leden
van de Buren geïnformeerd over zijn bezoek aan DCMR een dag eerder. Hij heeft het bij zijn bezoek
o.a. gehad over de huidige vergunning van 2013, de volgens DCMR (en externe specialisten) Best
Beschikbare Technieken (BBT) en onduidelijkheid over de scheidslijn tussen PZZS (Potentieel Zeer
Zorgwekkende Stoffen) en ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen). Deze informatie neemt de Burenraad
mee in het gesprek met DCMR.
Presentatie DCMR
Daan Molenaar geeft de presentatie over de rol van DCMR, het werkgebied en legt uit wat de taken
en verantwoordelijkheden van DCMR zijn in relatie tot DuPont en Chemours. Het strekt te ver om
alle werkzaamheden van DCMR te benoemen. DCMR is één van de zes omgevingsdiensten in
Nederland die zich bezig mogen houden met de meest risicovolle bedrijven, die vallen onder het
Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). DuPont en Chemours zijn ook BRZO-bedrijven. Het
werkgebied van DCMR is: provincie Zuid-Holland, 14 gemeenten in het Rijnmondgebied, GoereeOverflakkee, provincie Zeeland. Er werken circa 600 mensen. DuPont en Chemours zijn BRZObedrijven. Van de 403 BRZO-bedrijven in Nederland zijn er 140 in de provincies Zuid-Holland en
Zeeland gevestigd. DCMR is (samen met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
Veiligheidsregio ZHZ), in opdracht van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, verantwoordelijk voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven. Dit houdt o.a. in dat ze bedrijven
controleren op hun veiligheidsbeheerssysteem en het naleven van de vergunningen, gebruik makend
van technieken als e-nose, satelliet data, big data en gedragsinterventies. Bedrijven die slecht
presteren komen onder verscherpt toezicht. In het werkgebied van DCMR zijn dat DuPont (en Dow)
en Chemours en Esso.
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Verscherpt toezicht
De Burenraad wil weten wat een aanleiding is om een bedrijf onder verscherpt toezicht te stellen en
wat dat inhoudt.
‘Dat verschilt per bedrijf. Voorbeelden zijn dat er teveel incidenten in korte tijd zijn, dat een bedrijf te
weinig transparant is of te weinig pro-actief.’ Volgens DCMR is Chemours te weinig transparant en
pro-actief als het gaat om nieuwe betere technieken, bij DuPont (en Dow) is dat minder het geval.
Bovendien produceren DuPont (en Dow) geen (P)ZSS-stoffen meer (dit is overgenomen door
Chemours bij de splitsing van de bedrijven).
Onderstaande grafieken geven weer wat het verschil is tussen controles op Chemours en DuPont en
bedrijven die niet onder verscherpt toezicht staan. De bedrijven a en b zijn gelijksoortige bedrijven
als Chemours en DuPont.
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Als de situatie na verloop van tijd verbetert, kan het ook weer opgeheven worden. Ten opzichte van
andere chemische bedrijven, krijgen bedrijven onder verscherpt toezicht een veelvoud aan
inspecties. Dat kan oplopen tot haast wekelijkse inspecties. Incidenten bij BRZO-bedrijven worden
altijd gemeld en zijn altijd openbaar.
De provincies zijn verantwoordelijk, DCMR handelt in mandaat, maar uiteraard wordt alles
afgestemd met de politiek. De Burenraad vraagt zich af hoe het komt dat de minister uitspraken doet
als het gaat om Chemours en DuPont? Waarom is dat als provincies verantwoordelijk zijn? DCMR:
‘De minister is weliswaar niet direct verantwoordelijk voor de vergunningen, maar wel voor beleid en
wetgeving.’
Vergunningen
Per 1 juli 2017 zijn de werkzaamheden van de Omgevingsdienst ZHZ overgegaan naar DCMR. In
maart 2018 hebben Chemours en DuPont herziening en splitsing van de vergunning aangevraagd.
Hier zijn in de tussentijd drie revisies op geweest. DCMR verwacht begin deze zomer een ontwerp te
hebben en najaar 2020 de definitieve vergunningen te kunnen verlenen. Hier zijn veel andere
partijen bij betrokken waaronder de provincie, gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht,
het waterschap Hollandse Delta en ingenieursbureau McDermott. Het vastleggen van plannen,
metingen, mogelijke risico’s, rapportages en controles vraagt grote zorgvuldigheid. Maar ook als de
vergunningen volgens planning aan het eind van het jaar verstrekt zijn, is het werk van DCMR en van
DuPont en Chemours niet klaar. Blijven ontwikkelen, communiceren en elkaar scherp houden is
hierbij van het grootste belang.
Best Beschikbare Technieken (BBT)
DCMR controleert niet alleen bestaande vergunningen, maar adviseert ook pro-actief en kan
eventueel sturende maatregelen nemen om bedrijven te dwingen tot het toepassen van bepaalde
technieken. ‘We gaan niet zomaar normen verlagen, dat doen we alleen als we ervan overtuigd zijn
dat het mogelijk is. We streven daarbij voortdurend naar minder lozingen, uitstoot en afval. Iets wat
overigens ook Chemours en DuPont ambiëren.’
Verschil PZZS en ZZS
RIVM heeft een lijst met ZZS-stoffen. Dit zijn de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Er zijn
strenge regels voor het gebruik en de verwerking van deze stoffen. Voor PZZS-stoffen gelden deze
restricties niet omdat nog niet 100% bewezen is dat het werkelijk ZZS-stoffen zijn. De provincie wil de
regelgeving wijzigen vanuit voorzorgsbeginsel en PZZS-stoffen hetzelfde gaan behandelen als ZZSstoffen. Bij Chemours en DuPont zijn zowel ZZS- als PZZS-stoffen aanwezig.
Bezoek meldkamer
De Burenraad bracht ook een bezoek aan de meldkamer. De meldkamer van de DCMR is het hele jaar
24/7 bereikbaar voor meldingen van milieu-overlast en milieu-incidenten. De coördinator van de
meldkamer, vertelde over de rol van het milieupiket - de medewerkers die erop uitgaan bij overlast
of een incident - en de inzet van e-noses in de hele provincie om op een vroeg moment
veranderingen in de luchtkwaliteit te signaleren.
De leden van de Burenraad vonden het een interessante en informatieve bijeenkomst bij DCMR.

Volgende vergadering is op dinsdag 26 mei 2020.
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