Verslag vergadering Burenraad DuPont en Chemours, 24 september 2019
Aanwezig namens de Burenraad: Bianca van Rooij, Jeroen Bezemer, Dick Naafs, Peter van Rhijn en
voorzitter Bert Kandel
Ondersteuning Burenraad: Ap van der Pijl en Diana Henneken (verslag)
Aanwezig namens de bedrijven: Guy Libaers (directeur Chemours), Marc Reijmers (manager Milieu,
Gezondheid en Veiligheid Chemours), Harmen Geers (communicatie Chemours), Maarten van de
Pavoordt (communicatie Chemours), Willem Buitelaar (communicatie DuPont), Christina McEvoy
(Milieu- Gezondheids-, Veiligheids- & Kwaliteitsmanager DuPont), Govert Griffioen (directeur
DuPont) en Jelle Smet (site/production leader Dow).
Afwezig: burenraadsleden Marianne den Braven, Marchel Schilten en Jans Sieben
Er zijn twee toehoorders aanwezig: een oud-werknemer en een medewerker van ContourDeTwern,
buurtwerk, team centrum waar ook de Staart toe behoort.

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering (28 mei 2019) wordt vastgesteld en staat op de website van de
Burenraad. Dick Naafs heeft wel nog een opmerking over het onderzoek dat Chemours heeft laten
doen onder karpers naar bio-accumulatie van GenX bij voortdurende blootstelling. Op grond van dit
onderzoek is de conclusie dat de vis probleemloos gegeten kan worden. Zo staat in een artikel over
dit onderwerp in het Algemeen Dagblad van 7 mei 2019. Harmen Geers geeft aan dat het Algemeen
Dagblad met dit artikel iets te kort door de bocht is gegaan en dat de tekst van het door Chemours
uitgegeven persbericht leidend is. In het persbericht staat heel duidelijk hoe het onafhankelijke
onderzoek is uitgevoerd en de rechtvaardiging van de conclusie. Dick Naafs en Marc Reijmers hebben
tijdens een overleg in de week voorafgaand aan de vergadering al uitgebreid gesproken over onder
andere dit onderwerp.

Presentatie Dow
Tijdens de vorige overlegvergadering is afgesproken dat een vertegenwoordiging van Dow, dit n.a.v.
de fusie tussen DuPont en Dow, ter kennismaking zou aansluiten. Jelle Smet geeft een presentatie
over Dow.
The Dow Chemical Company is opgericht in 1897 in de Verenigde Staten en is één van de grootste
chemiebedrijven wereldwijd. Dow HPC (High Pressure Copolymers) Dordrecht is onderdeel van Dow
Benelux. Het grootste fabriekscomplex van Dow in de Benelux staat in Terneuzen.
Wat Dow doet:
 2 extruderlijnen
 Polyethyleenkorrels worden verwerkt tot nieuwe polyethyleenkorrels
 Additieven worden toegevoegd
 Resultaat: betere producteigenschappen

Er werken ongeveer 40 medewerkers bij de Dordtse vestiging van Dow. Dat is relatief weinig
vergeleken met Chemours en DuPont. Dow zal daarom niet iedere overlegvergadering met de
Burenraad aanwezig zijn. Dow ontvangt wel het verslag en is uiteraard altijd van harte welkom.
DOW RESTRICTED

De Burenraad merkt op dat het fuseren en splitsen van de bedrijven, eerst DuPont en Chemours en
nu Dow en DuPont, verwarrend is voor buitenstaanders. Heeft dit ook iets met de vergunningen te
maken? Govert Griffioen: ‘Nee dit heeft niets met vergunningen te maken. Bij een splitsing worden
heldere afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden van de verschillende bedrijven die
zelfstandig verder gaan. Er blijven geen vraagstukken hangen. Fuseren en splitsen hoort bij de
dynamiek van het bedrijfsleven. Dat gebeurt tegenwoordig bij heel veel bedrijven wereldwijd, het
zijn beslissingen die op hoofdkantoorniveau worden genomen, en in ons geval dus niet in Dordrecht.
Natuurlijk staan we open voor ideeën en suggesties vanuit de Burenraad om deze processen te
verduidelijken.’
Ap van der Pijl geeft de suggestie om e.e.a. grafisch te visualiseren. Bovendien is het handig om op de
websites van de drie bedrijven een zelfde boodschap te plaatsen over hoe DuPont, Dow en
Chemours zich tot elkaar verhouden, bijvoorbeeld met een tijdlijn erbij.

Actualiteiten
Bezoek politieke partijen aan Chemours
Het bezoek van de PvdA op 23 augustus aan Chemours is goed verlopen. Enkele leden van de PvdAdelegatie hebben na afloop van het gesprek met Chemours voor de camera van RTV Dordrecht
gezegd dat ze vertrouwen hebben (wel eerst zien en dan geloven) in de plannen van het bedrijf en de
grote investering om de emissie van GenX terug te dringen. Daarnaast stoppen ze met de wekelijkse
emmertjes grond terugbrengactie. Bianca van Rooij: ‘De politici hoefden dit niet te zeggen, maar het
is mooi dat ze het wel gedaan hebben. Jullie kunnen deze beelden zelf ook gebruiken, bijvoorbeeld
op de website of voor sociale media.’ Jans Sieben en Bert Kandel waren na afloop bij de niet drukke
bewonersbijeenkomst in de Voliere.
Harmen Geers: ‘Het bezoek van deze delegatie geeft weer aan dat de dialoog het best werkt, want zo
ontstaat er inzicht in de maatregelen die Chemours neemt om de uitstoot terug te dringen. Het is
een mooi nevenresultaat dat ze gestopt zijn met de emmertjes grond iedere week.’

Op 7 juni maakte ook een delegatie van SGP-CU (negen personen: leden Provinciale Staten ZuidHolland, Gemeenteraadsleden uit Sliedrecht, Papendrecht, Dordrecht en Alblasserdam) gebruik van
de uitnodiging van Chemours om langs te komen. Op 6 augustus kwam Tweede Kamerlid namens de
50+ Partij Corrie van Brenk met een beleidsmedewerker op werkbezoek. Dit waren open, eerlijke
gesprekken waarbij kritische vragen niet werden geschuwd. Een werkbezoek van de Partij voor de
Dieren staat gepland op 14 oktober.
Stand van zaken vergunningen
Marc Reijmers vertelt dat er recentelijk een vierde versie is ingediend voor revisie van de vergunning
voor Chemours. De aanvraag loopt parallel aan het proces van DuPont en moet resulteren in
compleet nieuwe vergunningen voor beide bedrijven. Zolang de nieuwe vergunningen niet rond zijn,
geldt de huidige gezamenlijke vergunning. DuPont en Dow werken zolang onder de vergunning van
Chemours.
Incidenten bij Chemours
Marc Reijmers legt uit dat alle bedrijfsmeldingen en CIN (Centraal Incidenten Nummer)-meldingen
aan DCMR openbaar zijn en zodoende in de publiciteit kunnen komen. Dus ook de meldingen waarbij
er geen gevolgen merkbaar zijn buiten de hekken van het bedrijf. Hier zijn protocollen voor. Onlangs
kwam een pfib-emissie in de media, ongeveer een week later de lekkage van zoutzuurgas. Dick Naafs
vraagt hoe Chemours kan weten dat het om een lekkage gaat van 700 gram zoals gemeld in de
media. Hoe en waar meet Chemours dat? Marc Reijmers: ‘We komen aan deze hoeveelheid aan de
hand van inschattingen, analyses en scenario’s waarbij we uit gaan van het worst case scenario. Het
is geen daadwerkelijke meting op dat moment, maar daar hebben we goedgekeurde modellen voor.’
Oven fabriek DuPont, last onder dwangsom
In april was DuPont in het nieuws vanwege het vermeend verbranden van gevaarlijk afval. Naar
aanleiding van de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2019 beschouwt de
overheid de oven van de Delrin® fabriek als een afvalverbrandingsinstallatie. De oven is tot dan toe
altijd als procesoven beschouwd, waarvoor andere regels gelden. Aanvankelijk was de discussie over
het soort oven onderdeel van het vergunningsproces. Vanwege het langdurige vergunningsproces,
en om zeker te stellen dat DuPont aan het Activiteitenbesluit gaat voldoen, heeft de provincie ZuidHolland besloten een last onder dwangsom op te leggen.
In september kwam dit in het nieuws, onder andere door een artikel in het Algemeen Dagblad. De
last onder dwangsom van de DCMR dwingt DuPont voor 1 maart 2020 maatregelen te treffen
waarmee de oven wel aan het Activiteitenbesluit voldoet. Willem Buitelaar heeft inmiddels contact
gehad met de betreffende journalist o.a. over de gebruikte en onjuiste term ‘illegale
verbrandingsoven’. DuPont heeft de wethouders geïnformeerd voordat zij een brief van DCMR over
de last onder dwamgsom ontvingen.
Nieuw DuPont
Een deel van de activiteiten van DuPont is wereldwijd overgenomen door Dow. Jelle Smet heeft hier
een presentatie over gegeven. Ook is een deel van de activiteiten van Dow overgegaan in handen van
DuPont. Beide bedrijven hebben dus nu een gewijzigde portfolio ten opzichte van vóór de fusie.
Duurzaamheid is bij DuPont een belangrijk uitgangspunt. Voor uitgebreide informatie over het
duurzaamheidsbeleid van DuPont wordt verwezen naar de website: www.dupont.com/sustainability
en naar de website van DuPont Dordrecht: www.dupontdordrecht.info.

Actualiteiten vanuit de Burenraad
Werving nieuwe leden
Bianca van Rooij is voor het eerst als lid bij de overlegvergadering. De vorige vergadering was ze nog
toehoorder. Bert Kandel heeft contact gehad met twee potentiële nieuwe leden waarvan er één
werkzaam is in het onderwijs en de ander een eigen communicatiebureau heeft. Diana Henneken
heeft contact met een mogelijk nieuw lid, werkzaam bij de bibliotheek en in de culturele sector. Jans
Sieben heeft contact met mogelijk een jongere die deel wil nemen. Met deze kandidaten is
afgesproken dat ze een rondleiding krijgen bij de bedrijven. De huidige leden van de Burenraad
kunnen hier uiteraard ook aan meedoen.
Actiepunt: Diana Henneken stuurt een datumprikker rond naar de leden en mogelijk nieuwe leden
van de Burenraad. Data en tijdstippen in overleg met de bedrijven.
Werkconferentie
De Burenraad organiseert, in overleg met de directies van DuPont en Chemours, een besloten
werkconferentie voor professionals eind oktober.
Communicatie-overleg Burenraad en de bedrijven
In de vorige overlegvergadering is afgesproken om een afspraak te maken om uitgebreider in te gaan
op communicatie. Deze afspraak is geweest op 5 september. Belangrijkste punten vanuit de
Burenraad waren het gemis aan pro-activiteit bij de bedrijven als het gaat om incidenten, maar ook
als dingen juist goed gaan. De Burenraad vraagt zich af hoe andere vergelijkbare bedrijven in de
chemische industrie omgaan met incidenten en geeft als suggestie een benchmark. Tijdens dit
overleg kwamen ook enkele vragen naar voren over handhaving die de bedrijven niet kunnen
beantwoorden, maar DCMR waarschijnlijk wel. De Burenraad zou om die reden graag in contact
komen met DCMR en mogelijk daar een volgende keer de overlegvergadering houden of om op
werkbezoek te gaan. Een andere aanleiding was de opvolging van het moodonderzoek. Veel mensen
gaven hierin aan dat ze de door Chemours aangekondigde emissie-reductie van 99% waarderen,
maar velen wisten er ook niet van.
Bianca van Rooij: ‘Deel je successen!’ Met het paginagrote interview met Marc Reijmers van
Chemours in het AD, is hier een mooie stap in de goede richting gezet.
Actiepunt: Bert Kandel heeft de directie van DCMR verzocht de Burenraad en de directies te
ontvangen op een werkbezoek.

Communicatie en informatie
Chemours
Harmen Geers geeft aan waar Chemours mee aan de slag is of gaat.
Website
De website wordt op dit moment voor een groot deel bepaald door het hoofdkantoor in Amerika.
Daar zijn ze echter bezig met een nieuwe site waardoor ook het gedeelte voor Dordrecht
gebruikersvriendelijker wordt. In oktober wordt deze waarschijnlijk gelanceerd. Dat is prettig en
noodzakelijk. De site bevat verouderde informatie, sommige links werken niet en sommige
informatie ontbreekt.

Zomermiddagwandelingen samen met DuPont
DuPont en Chemours hebben in juli en augustus gezamenlijk vier zomermiddagwandelingen
georganiseerd. Tot 15 personen per keer konden mee met deze drie uur durende rondleidingen. De
feedback op deze wandelingen was over het algemeen positief. Bianca van Rooij is mee geweest met
één van de wandelingen. Zij vond de uitleg zeker een meerwaarde hebben.
Communicatie over emissie-reducerende maatregelen
Het is een jaar geleden dat Chemours haar maatregelen om de GenX-uitstoot zo dicht mogelijk naar
de 0 te brengen wereldkundig maakte. Een bericht naar ruim honderd belanghebbenden,
toezichthouders en de pers heeft geresulteerd in een paginagroot interview met Marc Reijmers in de
zaterdageditie van 21 september 2019 het Algemeen Dagblad.
De Proefkeuken
Chemours werkt mee aan het VPRO-programma De Proefkeuken. In dit jeugdprogramma
onderzoeken Pieter Hulst en Willem Voogd hoe allerlei producten gemaakt worden. De uitzending
staat gepland op 3 november om 9.55 uur.
Corporate Responsibility Commitments Report 2018 verschijnt in oktober 2019
Sponsoring/ondersteuning
Chemours heeft drie doelstellingen in haar sponsorbeleid wat onderdeel is van de 10
duurzaamheidsdoelstellingen. Een daarvan is een goede buur zijn en in dialoog gaan. Om die reden
heeft het bedrijf de afgelopen tijd de volgende projecten gesponsord (sommige via een match
tijdens de Beursvloer):
- Het Kristal: GrowWizzKid: kinderen leren groente te verbouwen, dit is een project van 8 jaar
- Wielerronde van Dordrecht, hoofdsponsor
- Stichting Anders, sponsor, Partner Plus
- Dordrecht Pride
- Moestuin De Terp, clubhuis
- Voedselbos Buitenzinnig
- Organische Tuin Papendrecht
- De Merwelanden, jubileumfeest & winterfair
- Volkstuinvereniging DES Papendrecht, irrigatiesysteem
- Scouting Arooda, installatie meterkast
- LeerWerkPlein Auriga, 5x VCA-cursus
- Stichting De Binnenvaart, vitrine voor maquette
- Stichting Wijk voor Wijk, laswerkzaamheden
- Lotti Hesper, verkenning straatkunst
- LETS Ruilwinkel, computers
- Vogelvereniging De Volière, laptop & verlichting
Zowel Chemours als DuPont nemen dit jaar weer deel aan de Beursvloer op 11 november.
DuPont
Nieuw duurzaamheidskader
DuPont sustainability en stewardship (duurzaamheid en rentmeesterschap): met de
wetenschappelijke kennis van DuPont wil het bedrijf op drie thema’s bijdragen aan een meer
duurzame wereld: Innovaties die mensen voorspoed brengen, Duurzame bedrijfsvoering en Mensen

en welzijn. De doelstellingen op elk van deze thema’s worden eind oktober 2019 bekendgemaakt.
Meer informatie hierover staat op de Amerikaanse website van DuPont
(www.dupont.com/sustainability).
Actiepunt: Willem Buitelaar zorgt voor een Nederlandse vertaling op de Dordtse site. Ook als het
gaat om de informatie over PFAS.
Nieuwsbrief InZicht is begin juli verschenen in Dordrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Papendrecht in
een oplage van 17.000 exemplaren, nieuwe uitstraling in lijn met DuPont branding. De nieuwsbrief
staat ook op de website van DuPont Dordrecht.
Responsible Careverslag 2018 is eind juli 2019 verschenen
In dit verslag staan: milieuprestaties DuPont Dordrecht, ervaringsverhalen van medewerkers en
toepassingen van producten in het dagelijks leven. Deze publicatie is ook terug te vinden op de
website van DuPont Dordrecht.
Sponsoring/ondersteuning
• Ondersteuning kindervakantiekamp scouting
• Avond van de Chemie 2019
• Introductieprogramma 1e jaars studenten Hogeschool Rotterdam (laboratoriumonderwijs)
• Ondersteuning evenementen Woon- Zorgcentrum De Merwelanden in oktober
• Fietstocht Rotary Clubs Drechtsteden t.b.v. mensen vroeg stadium van dementie (Odensehuis)
Bianca van Rooij mist de persoonlijke dialoog in het verhaal. Als er iets aan de hand is bij de
bedrijven, dan komt de informatie via de media. ‘Ik ben letterlijk een overbuur. Met je buren praat je
anders dan met de pers. Ook op de websites van de bedrijven mis ik de burenbetrokkenheid.’ Marc
Reijmers geeft aan graag mee te doen aan bijeenkomsten in de wijk of buurt.
Wat verder ter tafel komt
Peter van Rhijn vraagt hoe het zit met de veiligheid van de bedrijven als het gaat om terrorisme.
Marc Reijmers geeft aan dat de beveiliging op orde is. Er is contact met de AIVD. De jaarlijkse
bijeenkomst van DCMR met de directies van BRZO-bedrijven zal dit jaar (november 2019) in het
teken van terrorisme en cybersecurity staan.
De Burenraad is nu twee jaar actief. Bert Kandel spreekt zijn waardering uit voor de
vertrouwenwekkende sfeer die in deze twee jaar is gegroeid. Er is nog veel te doen, maar ook al veel
bereikt. Hiermee sluit hij de overlegvergadering van dinsdag 24 september.

Volgende vergadering is op dinsdag 10 december 2019.

