Verslag vergadering Burenraad DuPont en Chemours, 10 december 2018
Aanwezig namens de Burenraad: Connie de Bruin, Marchel Schilten, Jans Sieben, Jeroen Bezemer,
Marianne den Braven, Peter van Rhijn en voorzitter Bert Kandel
Ondersteuning Burenraad: Diana Henneken (verslag)
Aanwezig namens de bedrijven: Erik Meijer (directeur Chemours), Marc Reijmers (manager
environment, health, safety & quality Chemours), Frank Jonkers (manager site logistics and site
services Chemours), Harmen Geers (communicatie Chemours), Edward Rijken (manager improve
DuPont) en Govert Griffioen (directeur DuPont)
De Burenraad is te gast bij Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Namens de Veiligheidsregio zijn aanwezig: Chris Aldewereld (adviseren, BRZO, bedrijfsbrandweer),
Marcel Huijbrechts (rampbestrijdingsplan, BRZO, incidentbestrijding), Leo den Otter (communicatie,
samenwerking alle partijen en crisisbeheersing), Christien ter Linde (communicatie), Wim Visser
(clustercommandant brandweer).
Aanwezig namens de gemeente Dordrecht: Eelco Hoff (beleidsmedewerker milieu)
Er zijn vijf toehoorders aanwezig.
Afwezig: burenraadsleden Anita Groen en Thirza Monster, Willem Buitelaar (communicatie DuPont)
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering (11 september 2018) wordt vastgesteld en staat op de website
van de Burenraad.
Actualiteiten vanuit de Burenraad
Moodonderzoek
Het moodonderzoek dat op initiatief van de Burenraad is gedaan is afgesloten, maar nog niet
afgerond. Dit punt komt op de agenda van de volgende vergadering in maart 2019.
Actualiteiten vanuit Chemours
Afscheid directeur Erik Meijer
Aan het eind van het jaar neemt Erik Meijer afscheid van Chemours. Voorzitter Bert Kandel laat
namens de Burenraad weten dit te betreuren. ‘Ondanks wat stevige hobbels in het begin, hebben we
een goede relatie opgebouwd. Dank voor alle inspanningen.’ De nieuwe site leader wordt Guy
Libaers. Hij start op 3 januari. Marc Reijmers blijft het aanspreekpunt voor de Burenraad namens
Chemours.
Emissie-verminderingsdoelen in vergunningstraject
De nieuwe doelstellingen van Chemours voor het verminderen van emissies zijn ingebracht voor het
vergunningstraject. Binnenkort heeft Chemours een afspraak hierover met DCMR.

Actualiteiten vanuit DuPont
DuPont InZicht
Er is net een nieuwe editie van DuPont InZicht verschenen. De leden van de Burenraad hebben deze
digitaal ontvangen. Er is wat onduidelijkheid over de verspreiding van de nieuwsbrief. Een onderzoek
hiernaar loopt, vertelt Govert Griffioen.
Fusie Dow en DuPont
De fusie verloopt volgens plan. Op 1 april 2019 start het eerste afzonderlijke bedrijf Dow (materials
science). De andere twee (Corteva en DuPont) volgen op 1 juni 2019.
Overzicht afvalstromen
Marc Reijmers geeft een presentatie aan de hand van de infographics die Chemours heeft
ontwikkeld. Deze infographics laten onder andere duidelijk zien wat er gebeurt met het afval dat
overblijft als gevolg van de productie . De eerste vier sheets gaan over Dordrecht, de laatste over
Chemours wereldwijd. Deze laat ook zien dat de duurzaamheidscommitments niet alleen voor
Dordrecht gelden, maar dat Chemours wereldwijd op dit punt investeert. De infographics komen als
bijlage bij dit verslag. Jans Sieben van de Burenraad heeft twee gesprekken met Marc Reijmers gehad
over dit onderwerp en is blij met het resultaat. ‘Het is inzichtelijk nu wat er gebeurt met de
afvalstromen.’
Presentatie Veiligheidsregio ZHZ
Chris Aldewereld, Marcel Huijbrechts en Leo den Otter geven de presentatie over de rol van de
VRZHZ en leggen uit wat de Veiligheidsregio is.
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens
de gemeenten in de regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van
crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg. Het dagelijks werk van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid is een goed voorbereide brandweer en rampenbestrijdings- en crisisorganisatie die
24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat zijn. Door de expertise is de VRZHZ ook
veiligheidsadviseur voor de gemeenten en partners in de regio. De VRZHZ doet dit met ongeveer 300
beroeps- en ruim 800 vrijwillige brandweermedewerkers.
De presentatie (zonder filmpjes) is als bijlage gevoegd bij dit verslag. De filmpjes zijn te zien op
www.vimeo.com/vrzhz. Deze filmpjes laten zien wat de processen zijn als er een incident plaatsvindt.
Het gaat met name om de filmpjes ‘Commando Plaats Incident (COPI)’, ‘Regionaal Operationeel
Team (ROT)’, ‘Bevolkingszorg’ en ‘Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam’.
Chris Aldewereld legt uit dat sinds 1999 het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) van kracht is.
Bedrijven (waaronder DuPont en Chemours) waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig
zijn boven een bepaalde drempelwaarde vallen onder dit besluit. Dit houdt in dat bedrijven verplicht
zijn om in kaart te brengen welke risico’s er zijn en alle maatregelen te treffen om incidenten te
voorkomen. Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), DCMR en de Veiligheidsregio controleren
jaarlijks. Daarnaast zijn er meerdere oefeningen per jaar.
Een van de toehoorders merkt op dat de inspectie SZW meestal pas komt nadat er een incident
geweest is, niet vooraf. Chris Aldewereld: ‘Dat klopt. Alleen bij bedrijven die onder BRZO vallen is dat
niet het geval.’ De bedrijven hebben nu nog een gezamenlijke bedrijfsbrandweeraanwijzing. Zodra
DuPont en Chemours afzonderlijke vergunningen hebben, wordt dit ook aangepast. Afhankelijk van
het soort incident worden ook andere partijen betrokken (onder andere gemeentebesturen,

waterschappen).
Communicatie rondom een incident start meteen bij de eerste inzet. Dat is doorgaans 10 tot 15
minuten nadat het incident heeft plaats gevonden. De eerste communicatie gaat via Twitter en
www.zhzveilig.nl.
Bij een incident met een duidelijke impact op de omgeving en waarbij multidisciplinaire
commandovoering op plaats incident noodzakelijk is, is er sprake van een GRIP 1.
Als blijkt dat een incident impact op de omgeving en ook duidelijke effecten buiten plaats incident
heeft, wordt in elk geval een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingesteld en zo nodig één of
meerdere COPI’s. Er is dan sprake van een GRIP 2 en het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) wordt
operationeel. Er is sprake van een GRIP 3 als er behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie in de
omstandigheid dat bestuurlijke opgaven voor de burgemeester vragen om ondersteuning door een
Gemeentelijk Beleidsteam (GBT). Er wordt opgeschaald naar GRIP4 als een ramp of crisis een meer
dan plaatselijke betekenis heeft of er sprake is van, of het ontstaan van, ernstige vrees. Op dit niveau
wordt het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
operationeel. Wanneer er sprake is van een crisis zonder een duidelijk aanwijsbaar plaats incident of
de bron van het incident bevindt zich buiten de regio, kan een ROT zonder COPI worden ingesteld.
Als meerdere regio’s één bovenregionaal incident samen bestrijden kan hiervoor een interregionaal
ROT (iROT) en/of interregionaal RBT (iRBT) bijeengeroepen worden. Dit niveau van opschaling wordt
GRIP 5 genoemd.
Presentatie DuPont en Chemours, Voorkomen en bestrijden van incidenten Industriepark
Baanhoekweg 22
Marc Reijmers geeft een presentatie waarbij hij het vlinderdasmodel toelicht. Aan de ene kant de
preventieve maatregelen om bedreigingen te beheersen, aan de andere kant het beperken van
mogelijke consequenties. De presentatie is bij dit verslag gevoegd. Samengevat:
• De bedrijven zijn volledig gericht op het voorkomen van incidenten
• Hierop wordt ook toegezien door overheden conform BRZO
• Samenwerking en oefenen met overheden om gevolgen van eventuele incidenten te minimaliseren
• Resulteert in geaccepteerd verwaarloosbaar risico (10-6 contour)
Tweede aanrijroute voor hulpdiensten Staart Oost
Eelco Hoff van de gemeente vertelt over het onderzoek naar een tweede aanrijroute Staart Oost. Op
dit moment is dit gebied alleen te bereiken via de Baanhoekweg. Het is wenselijk om een tweede
route te hebben, mocht de Baanhoekweg geblokkeerd zijn. Eelco Hoff benadrukt dat het geen
vluchtroute is. Bij een incident, bijvoorbeeld een gifwolk, is het zaak om naar binnen te gaan, ramen
en deuren dicht, ventilatie uit en het nieuws te volgen via radio, internet of sociale media. Vluchten
of naar buiten gaan is echt geen goed idee. De fietsbrug over het Wantij lijkt de beste alternatieve
route om op de Baanhoekweg te komen bij calamiteiten. Er zijn echter nog wel wat vraagtekens bij
de haalbaarheid hiervan. Zo is deze brug ook een waterkering en zullen ook de toegangswegen naar
de fietsbrug geschikt gemaakt moeten worden om zware grote voertuigen door te kunnen laten.
Eelco Hoff: ‘Midden 2019 ligt er waarschijnlijk een voorstel hierover bij het College en de
gemeenteraad.’ Chris Aldewereld vult aan: ‘Het RIVM heeft onderzocht hoe lang mensen veilig
binnen in hun huis zijn bij een incident. Dat is vier tot zes uur, afhankelijk van de woning. In die
periode gebruiken de veiligheidsdiensten verschillende middelen, bijvoorbeeld waterschermen of
waterkanonnen, om de lucht te klaren.’
Ook al is de kans erg klein dat er een incident plaatsvindt bij een BRZO-bedrijf, Erik Meijer kan zich
voorstellen dat de ongerustheid rondom DuPont en Chemours groter is dan bij vergelijkbare
bedrijven die niet zoveel in het nieuws zijn geweest de afgelopen tijd. Meer voorlichting over juist

deze bedrijven is daarom noodzakelijk. De Veiligheidsregio doet al heel veel aan voorlichting op
verschillende manieren en zal dit blijven doen.
Dit is een aandachtspunt voor Chemours, DuPont en de Burenraad.
Rondleiding Regionaal Coördinatie Centrum
Leo den Otter neemt de aanwezigen mee naar het Brandweer Actiecentrum (onderdeel van het
Regionaal Coördinatie Centrum). Op grote schermen zijn hier de camera’s te zien die bijvoorbeeld in
de stad en op rangeerterrein Kijfhoek aanwezig zijn. Verder een overzicht van de masten ten
behoeve van de sirenes om omwonenden te waarschuwen. Als er een incident is, wordt bepaald hoe
groot de cirkel daaromheen moet zijn van mensen die het NL-alert bericht moeten ontvangen op
hun mobiele telefoon. Meestal is deze kring groter dan werkelijk noodzakelijk, maar liever teveel
mensen die een NL-alert ontvangen, dan te weinig. Vanuit het Brandweer Actiecentrum worden ook
de meetploegen op pad gestuurd om er achter te komen of er risico’s zijn m.b.t. eventueel
vrijkomende rookwolken.
De ruimte van ROT (Regionaal Operationeel Team) is ook in het pand van de Veiligheidsregio. Hier
komen de leden van dit team samen zodra er een groot incident is (bijvoorbeeld een zwaar ongeval
of hevige brand) met gevolgen voor de omgeving. Dit team bestaat uit functionarissen vanuit
verschillende diensten (politie, geneeskundige hulp, brandweer, bevolkingszorg eventueel aangevuld
met andere organisaties). Leo den Otter is één van de communicatieadviseurs in het ROT. Het ROT
werkt samen met het COPI (Commando Plaats Incident) dat ter plaatse is en adviseert het
gemeentelijk beleidsteam dat op het stadskantoor aanwezig is. Als meerdere regio’s één
bovenregionaal incident samen bestrijden, kan hiervoor een interregionaal ROT (iROT)
bijeengeroepen worden. Bij een grote brand, zoals bij Chemie-Pack in Moerdijk een aantal jaren
geleden, zou dit aan de orde zijn.
Zowel de leden van de Burenraad als de toehoorders vonden dit een interessante en informatieve
bijeenkomst bij de Veiligheidsregio ZHZ.

Volgende vergadering is op dinsdag 12 maart 2019.

