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Verslag vergadering Burenraad DuPont en Chemours,  

21 september 2021 

 

Aanwezig namens de Burenraad: Marchel Schilten, Bianca van Rooij, Jans Sieben, Jeroen Bezemer, 

Dick Naafs en voorzitter Bert Kandel  

Ondersteuning Burenraad: Ap van der Pijl en Diana Henneken (verslag) 

Aanwezig namens de bedrijven: An Lemaire (Site leader Chemours), Marc Reijmers (manager Milieu, 

Gezondheid en Veiligheid Chemours), Harmen Geers (communicatie Chemours), Willem Buitelaar 

(communicatie DuPont), Roelant Rosman (manager Gezondheid, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit 

DuPont) en Govert Griffioen (Plant Manager DuPont)  

 

Verslag vorige vergadering  

Het verslag van de vorige vergadering (25 mei 2021) is aangepast. Op pagina 4 stonden enkele 

punten die niet klopten.   

Mededelingen vanuit de Burenraad 
Website en logo  

De webdesigner (Studio Robbert de Groot) en –bouwer zijn aanwezig om de nieuwe site toe te 

lichten en het verhaal bij het logo te vertellen.   
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Wat vinden de bedrijven van de Burenraad?  

De Burenraad wil deze vraag graag agenderen na de eigen evaluatie begin november 2021. 

Vlogserie 

De Burenraad gaat hiermee verder nu de coronamaatregelen versoepeld zijn. In oktober zijn de 

voorgesprekken waarbij ook Harmen Geers vanuit Chemours en Willem Buitelaar vanuit DuPont 

betrokken zijn. Volgens planning zijn in november waarschijnlijk de eerste opnames. Het idee is om 

twee vlogs op een dag op te nemen.  

Emmertjesactie 

Jans Sieben is op een zaterdagochtend bij de emmertjesactie voor de poort van Chemours geweest. 

Er waren drie mensen aanwezig. Jans en Bianca spreken af om nog een keer samen te gaan. Marc 

Reijmers geeft aan open te staan voor een gesprek met deze actievoerders mits er geen commerciële 

belangen zijn.     
 

Ontwerpbeschikking DuPont 

Dick Naafs heeft contact gehad met DCMR over de ontwerpbeschikking voor de revisievergunning 

van DuPont over de beoogde vergunde emissies, bijvoorbeeld van formaldehyde die zijns inziens 

hoog zijn. Govert Griffioen benadrukt dat hierbij sprake is van een voortdurend verbeterproces met 

als einddoel: nul emissie. Iedere drie jaar geven de bedrijven aan welke stappen ze hiervoor zetten 

en kan de vergunning bijgesteld worden. Marchel Schilten merkt op dat het goed is als de bedrijven 

hier meer open over zijn. Wat betekent een bepaalde emissie voor de omwonenden? En wat 

betekent het voor de medewerkers? Wat betreft de blootstelling aan medewerkers vertelt Govert 

Griffioen dat een veilige werkplek wettelijk verplicht is. De bedrijven voldoen hieraan. Verder worden 

alle emissies steeds tot in detail gerapporteerd. De concentraties formaldehyde, bijvoorbeeld, zijn zo 

laag dat er geen aanleiding is voor zorgen bij omwonenden. De stof komt ook van oorsprong voor in 

de natuur en zit bijvoorbeeld ook in fruit en in ons lichaam. De stof komt aan het hek van het terrein 

in dezelfde mate voor als in de rest van Nederland, de zogenaamde achtergrondwaarde. 

Moestuinen  
Er is onrust bij eigenaren van moestuinen vanwege de opnieuw gestarte onderzoeken. Wat de 
Burenraad opvalt is dat de mensen niet worden meegenomen in het proces. De overheden zijn 
opdrachtgever van het onderzoek. Om de zorgen onder de aandacht te brengen bij de gemeenten is 
contact geweest met de gemeenten Papendrecht en Dordrecht. Zij zijn van mening dat er voldoende 
is gecommuniceerd. Bianca vertelt dat ze een brief van RIVM heeft ontvangen dat ze niet uit haar 
groentebak mag eten. Ze stuurt deze brief ter informatie naar de overige leden van de Burenraad. De 
slechte communicatie rondom dit onderzoek veroorzaakt ruis. Hoe gaat het straks als er resultaten 
zijn?  
Bert stelt voor om als Burenraad een speciale avond te organiseren over 
gezondheidsaangelegenheden, los van de reguliere overlegvergaderingen. De aanwezigen zijn het 
hiermee eens. De Burenraad nodigt voor deze bijeenkomst de drie gemeenten, Chemours en DuPont 
en de Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid uit.  
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Actualiteiten Chemours 
Revisievergunning 
DCMR heeft nog geen ontwerpbeschikking gepubliceerd. De reden hiervoor is tweeledig:  

- Advies STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening) 
inzake beroep tegen ambtshalve wijziging 

- Door Rijk vast te stellen PFAS-normen 
Claim gemeenten 

Eind april hebben Dordrecht, Papendrecht, Molenlanden en Sliedrecht een dagvaarding uitgebracht 

aan Chemours, DuPont & Corteva. De bedrijven worden gezamenlijk bijgestaan door één 

advocatenkantoor. Ze hebben uitstel gekregen tot eind oktober om op de dagvaarding te reageren. 

TurnARound (TAR) 

De TAR is bezig. Dit is de driejaarlijkse onderhoudsstop waarbij de fabrieken uitvoerig gecontroleerd 

en gereviseerd worden. Daarnaast worden er wettelijke keuringen verricht. De productieprocessen 

zullen half november weer worden opgestart. 

CRC-programma Chemours: voortgang 

Doelen 

• Fase 1: reductie van GenX-lozing en -uitstoot naar 99% minder in 2021  

• Fase 2: reductie van de uitstoot van andere gefluorineerde stoffen met 80% in 2024 

• Fase 3: de uitstoot van andere gefluorineerde stoffen met 99% minder in 2030 (of eerder) 

 

Voortgang 

• Fase 1: doel behaald voor lozingen water; op koers voor emissies naar lucht 

• Fase 2: (voorbereidende) werkzaamheden begonnen, deels in research en ontwerp fase 

• Fase 3: in research fase 

 

CRC-programma: Aquarius 

• Permanente installatie voor zuivering van afvalwater 

• Bouw begonnen in juli, na verkrijging laatste vergunningen 

• Combinatie van zuiveringstechnieken, waaronder actiefkoolfiltratie 

• Zuivert gemiddeld 60.000 liter per uur 

• Reductie van lozing GenX-stoffen met meer dan 99,9% 

• In bedrijf medio 2022, tot die tijd: huidige, tijdelijke installatie met vergelijkbaar rendement 

CRC-programma: Sequoia project (luchtzuivering) 

• Permanente installatie voor zuivering van schoorsteenemissies 

• Emissies uit productieprocessen omgeleid naar actiefkoolfiltratie 

• Acht koolstofbedden op lijn 

• Reductie van lozing GenX-stoffen (waaronder E1) met meer dan 99% 

• Bouw afgerond in juli 2021, nu in testfase 

• Momenteel geen emissie door TAR 

Zowel Aquarius als Sequoia vallen onder fase 1.  

CRC-programma: fase 2 

Reductie van emissie van overige gefluorineerde stoffen 

- met minimaal 80% in 2024 (fase 2) 

- met minimaal 99% in 2030 (fase 3) 
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Hoofdpunten fase 2 

- Upgrade van de thermische oxidator (TO): capaciteit > 95% 

- Creatie buffercapaciteit (opslagtanks): afvangen van gassen als TO is uitgeschakeld 

- Installatie automatische blokkade en circulatiesystemen waar gassen ontstaan 

- Terugwinnen gefluorineerde stoffen bij het verladen van koelmiddelen 

- (voorbereidende) werkzaamheden onderdeel van huidige TAR 

EU-procedure PFAS-restrictie 

Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Duitsland hebben een voorstel tot restrictie van 

PFAS ingediend. Het doel: verbod op gebruik van alle PFAS. De procedure heeft vier stappen:  

1. Voorstel tot restrictie 

2. Publieke consultatie 

3. Opinievorming door wetenschappelijk comités van European Chemicals Agency (ECHA) 

4. Beslissing Europese Raad en Parlement over voorstel door Commissie 

Er komt een uitzondering voor essentiële toepassingen, waarvoor geen alternatieven bestaan.  

Chemours richt zich op emissiereductie, onderzoek en ontwikkeling naar alternatieven en 

verantwoorde productie.  

Actualiteiten DuPont 
 
Stand van zaken milieuvergunning DuPont  

• Ontwerp beschikking is gepubliceerd en lag tot 6 augustus ter inzage  

• DuPont en vijf andere partijen hebben een zienswijze ingediend 

• DCMR zal eind september de zienswijzen beantwoorden en delen met DuPont  

• Naar verwachting eind september 2021 beschikking (zonder bezwaar/beroep) 

Focus op duurzaamheid 

• Windenergiecontract voor elektriciteit samen met Chemours 

• Projecten voor emissiereductie blijven doorgaan 

• Operatie Clean Sweep (OCS) is een wereldwijd programma om plastic in het milieu te voorkomen. 

DuPont heeft zich wereldwijd aan OCS verbonden, zo ook de locatie in Dordrecht  

• Milieustraat is ingericht 

• Project om luchtemissies forma in DFA fabriek verder te reduceren 

• Inventarisatie van gebouwen voor verkrijging van Label C  

 

Dynamische risico-inventarisatie en evaluatie 

Alle rondgangen en interviews voor de risico-inventarisatie en evaluatie zijn afgerond. Op 30 

november worden de resultaten gepresenteerd aan het management van DuPont door de 

Arbodienst, daarna aan de Ondernemingsraad. Hierna volgt het opstellen van een plan van aanpak 

voor de RI&E.   

Communicatie en informatie 

Chemours in de media  

• 04-06: AD, Advies RIVM: eet binnen 1 kilometer rond Chemours niet uit eigen moestuin 

• 21-08: AD, Nederland wil een totaalverbod op de PFAS-stoffen van Chemours, maar volgens dat 

bedrijf is er geen alternatief  

• 01-08: FD, 'Iedere dag een beetje gif over je tuin gooien: waar slaat dat op?'  

• 30-08: AD, Groot onderhoud aan Dordtse fabrieken Chemours, extra drukte op en rond het terrein 

• 03-09: AD, Onderzoek naar PFAS en GenX in moestuinen volop aan de gang  
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• 06-09: RTV Dordrecht, Chemours stopt weken met produceren voor groot onderhoud aan 

fabrieken 

 

Vibrant community activiteiten 2021 

- Het Kristal: GrowWizzKid: kinderen leren groente te verbouwen, dit is een project van 8 jaar 

- Hersenstichting, wandeling/app Ommetje 

- LexLab, technologie workshops voor kinderen basisonderwijs groep 6 

- RopaRun 2021, sponsorloop tegen kanker, Team Stoer  

- Drukwerk muziektheater Hollands Diep (match Beursvloer 2019) 

- Moestuin De Terp 

- Stichting ANDERS, partner plus en laptops 

- De Merwelanden, wandeltocht 800 jaar Dordrecht 

 

DuPont 
Nieuwsbrief InZicht en Responsible Careverslag   
In juni is de nieuwste editie van DuPont InZicht verschenen met onder meer: duurzaamheid en 
milieuprestaties, Burenraad zoekt nieuwe leden, nieuw type Delrin®, veiligheid in werkprocessen en 
sponsorprojecten. 
Het Responsible Careverslag is in juli verschenen met onder meer milieuprestaties, veiligheid, 
gezondheid, ontwikkelingen op de site, producten en interviews met collega’s 
Beide documenten zijn terug te vinden op dupontdordrecht.info 
 
Duurzaamheidscampagne Dordrecht 
Het thema van deze interne campagne  is ‘Elke dag duurzamer’. De campagne wordt uitgewerkt met 
animatievideo’s, posters, banners en een krant met interviews met medewerkers. Op 6 oktober staat 
de interne kick-off gepland. Daarna volgt een verdere uitrol naar externe stakeholders.  
 
Focus op onderwijs 
Projecten gericht op de Drechtsteden, gefinancierd met steun van DuPont corporate. De focus ligt 
hierbij op scholen in de Drechtsteden 
2 aandachtsgebieden:  
1. Basisscholen: kinderen in een veilige omgeving laten spelen met aandacht voor natuur en 
duurzaamheid  
2. Middelbare scholen: leerlingen stimuleren te kiezen voor technisch georiënteerde opleiding 
 
1. Aandachtsgebied basisscholen  
• In 2020 ondersteunde DuPont de Dr. Bavinckschool in Dordrecht bij de aanleg van een veilige en 
natuurvriendelijke speelplaats;  
• Vanuit corporate verdere ondersteuning voor soortgelijke initiatieven (schoolpleinen vergroenen 
en verblauwen) in de Drechtsteden  
• Nieuw project: Kinderopvang en basisscholen De Fontein & De Albatros ondersteunen bij 
transformatie schoolplein van grijze steenmassa naar groene speel- en leeromgeving  
• Vernieuwde plein ook toegankelijk voor de buurt  
 
2. Aandachtsgebied middelbare scholen 
Er is contact met NexTecH om te bekijken hoe gezamenlijk leerlingen te stimuleren een keuze te 
maken richting techniek. Met NexTech wordt besproken op welke wijze DuPont en NexTech kunnen 
samenwerken bij het stimuleren van eindexamenleerlingen om een technisch georiënteerd 
profielwerkstuk te maken.    
 

https://www.youtube.com/watch?v=V25emnFNzTk
http://www.dupontdordrecht.info/
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Campagne Wij zijn chemie 

Deze campagne van VNCI start in oktober. Het doel is om jongeren kennis te laten maken met 

chemie door middel van gastlessen. VNCI en C3 hebben een toolbox ontwikkeld met verschillende 

onderwerpen. VNCI maakt de match tussen bedrijven en scholen. Dertig scholen hebben zich 

aangemeld, slechts vier bedrijven waaronder DuPont. De rol van het bedrijf is vertellen over product 

of werk. Wat maak je? Waarom vind je je werk leuk? Etc.... 

Activiteiten voor de omgeving 

- Sponsoring van introductieweek studenten chemie Hogeschool Rotterdam 

- Sponsoring Drechtstadloop op 14 november (zichtbaarheid, maar ook meedoen met een 

bedrijfsteam) 

- Donatie van kalibratiebadje aan Da Vinci College 

- Sponsoring wandelevenement op de Staart in het kader van 800 jaar Dordrecht i.s.m. De 

Merwelanden 

 

Rondvraag 

Tijdens de vorige vergadering heeft Dick Naafs, op persoonlijke titel, het monitoringsonderzoek van 

het Waterschap Rivierenland aangekaart als onderwerp. Dick wijst op een uitzonderlijke 

overschrijding (80 x meer dan toegestaan) van PFOA op sommige plaatsen in de Alblasserwaard. Op 

zijn vraag of Chemours iets wilde betekenen reageerde Marc Reijmers positief. Hij nodigde Dick uit 

om met een plan te komen. Dick laat weten een voorstel te hebben en zorgt ervoor dat dit bij Marc 

terecht komt.  

Jans Sieben herinnert de bedrijven eraan dat de Burenraad nog een rondleiding tegoed heeft. Onder 

andere de nieuwe milieustraat ziet hij graag in gebruik. Marc Reijmers vindt dit een goede suggestie. 

Dit kan nu de coronamaatregelen versoepeld zijn een keer in de loop van de middag.  

 

 

 

 

De volgende overlegvergadering is op dinsdag 14 december 2021.  

 


