Chemours dient een herziening van haar vergunning in om de
totale emissies in Dordrecht aanzienlijk te verlagen
Dordrecht, 3 april 2018

Chemours heeft verdere stappen ondernomen om de totale emissies naar water en lucht
aanzienlijk te verminderen door formeel een aanvraag in te dienen voor de herziening van de
bedrijfsvergunning in Dordrecht.
De aanvraag voor herziening van de vergunning bij de Provincie Zuid-Holland is gericht op
een algehele vermindering van emissies naar water en lucht tot ver onder de niveaus van de
vergunning uit 2013 en is gebaseerd op onafhankelijk geverifieerde modellen, de nieuwste
regelgeving en de best beschikbare milieutechnieken (BREF) zoals voorgeschreven in de
IPPC-richtlijnen van de EU.
De vergunningsherziening beoogt ook het afsplitsen uit de huidige vergunning van de
bedrijfsactiviteiten van DuPont die momenteel nog deel uitmaken van de vergunning van
Chemours.
De herzieningsaanvraag weerspiegelt de voortdurende inspanningen van Chemours om de
ecologische voetafdruk te verkleinen en is de meest recente stap in het Vierpuntenplan om
het vertrouwen van de bewoners in de omliggende gemeenten te herstellen met een dialoog
en door een duurzame en veilige bedrijfsvoering.
Chemours: “We luisteren naar onze gemeenschap. We blijven werken aan aanvullende
technologieën om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen. Dit is een belangrijke
stap in dat proces. We zullen nauw samenwerken met de autoriteiten en andere
belanghebbenden om eventuele vragen te beantwoorden.”
Chemours is een wetenschappelijk bedrijf dat ernaar streeft om haar activiteiten voortdurend
te verbeteren door middel van innovatie. De succesvolle proef van de waterfiltratie met
koolstofbedden die geleid heeft tot een aanzienlijke vermindering van emissies in het
afvalwater in Dordrecht wordt ook weerspiegeld in de vergunningsherziening. Het bedrijf
werkt aan vergelijkbare technologieën om emissies in de lucht verder te verminderen.
Daarnaast heeft Chemours een actief R&D-programma opgesteld dat zich bezighoudt met
de productie van fluorpolymeren. Het bedrijf blijft zich inzetten om te werken als een
verantwoordelijk onderdeel van de lokale gemeenschap.
Chemours heeft altijd als doel om transparant te zijn in de communicatie en om een actieve,
open en constructieve dialoog te onderhouden met de bewoners van omliggende gemeenten,
overheidsinstanties, regelgevende instanties, en allen die geïnteresseerd zijn in ons werk.

