
 

 

Verslag vergadering Burenraad DuPont en Chemours, 12 juni 2018 

 

Aanwezig namens de Burenraad: Marchel Schilten, Jan Bijkerk, Jans Sieben, Jeroen Bezemer, 

Marianne den Braven, Thirza Monster en voorzitter Bert Kandel  

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

Aanwezig namens de bedrijven: Erik Meijer (directeur Chemours), Wim Zwetsloot (manager site 

engineering Chemours), Jeroen Bruning (communicatie Chemours), Willem Buitelaar (communicatie 

DuPont) en Govert Griffioen (directeur DuPont) 

 

Afwezig: burenraadsleden Anita Groen en Peter van Rhijn en Frank Jonkers van Chemours 

 

Toehoorders: Koos van Hattem (o.a. lid van klankbordgroep Wijngaarden), Miny Starrenburg en R. 

Jongmans (wijkcomité Merwedepolder), Leo den Otter (adviseur communicatie Veiligheidsregio ZHZ) 

en Quirine van Hasselt (adviseur Huijskens Bickerton)  

Verslag vorige vergadering  

Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld en staat op de website van de Burenraad.  

Actualiteiten vanuit de Burenraad 

Op 2 juli is er een gesprek met een mogelijke nieuw lid (uit Sliedrecht) voor de Burenraad.  

Op 5 juli van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de Burenraad een luisterbijeenkomst in Sliedrecht in het 

Griendencollege. Na de zomervakantie volgt een bijeenkomst in Papendrecht.  

 

Bert heeft contact gehad met een communicatieadviseur bij de gemeente Dordrecht over een 

kennismaking en eerste gesprek met een afvaardiging van de Burenraad en de 

communicatieadviseurs van de drie gemeenten Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht.  

 

Actiepunt: Diana organiseert deze afspraak, Thirza zal ook deelnemen.  

 

Actualiteiten vanuit Chemours 

 

Aansprakelijk stellen van DuPont en Chemours door de gemeenten voor de gemaakte kosten 

Erik Meijer vertelt dat er bij de aansprakelijkheidsstelling van de drie gemeenten ook een uitnodiging 

voor een gesprek zat. Dit heeft inmiddels plaats gevonden en verliep in een goede verstandhouding. 

Hij kan hier verder niet veel over zeggen vanwege de juridische procedures die lopen. Dit is overigens 

een gedragslijn die ook door de gemeenten gevolgd wordt.  

 

Last onder dwangsom Provincie vanwege PFOA 

Chemours gebruikt al jaren geen PFOA meer als hulpstof in de productie. Toch is er een kleine 

hoeveelheid aangetroffen in het indirecte afvalwater. Hoe kan dit? Erik Meijer licht toe dat naar de 

mogelijke bronnen onderzoek wordt gedaan nu dat met verbeterde meettechnieken PFOA werd 

aangetroffen. Erik Meijer benadrukt dat het om een hele kleine hoeveelheid gaat (3/4 kartonnen 



bekertje in 500000 m3 water), absoluut ongevaarlijk voor de gezondheid. ‘Maar los van de juridische 

discussie, onderzoeken we natuurlijk wat we eraan kunnen doen. De monsters zijn in november 

genomen. Op dat moment ging nog niet al het afvalwater langs de koolbedden. Nu is dat wel zo 

waardoor de kans op een verhoogde waarde minimaal is.. De meetapparatuur die vandaag de dag 

beschikbaar is, is uitermate gevoelig. Helemaal als je het vergelijkt met een aantal jaren geleden. Als 

wij zelf een te hoge concentratie van ongewenste stoffen detecteren, dan melden we dat bij DCMR.’  

 

Nieuwe norm oppervlaktewater GenX 

In afwachting van vervolgonderzoek is door het RIVM is een voorlopige richtlijn van 118 nanogram 

GenX per liter oppervlaktewater vastgesteld. Dit is een veilige norm.  

 

Uitspraken Gedeputeerden 

Erik Meijer betreurt de stevige uitspraken van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen omtrent de 

bedrijfsvoering van Chemours en wil hier verder weinig over kwijt. ‘We hebben bewust niet op deze 

uitspraken gereageerd. Dat zou olie op het vuur zijn dat nu al behoorlijk groot is.’    

 

Rechtszaak ambtshalve wijziging 

De provincie heeft vorig jaar de omgevingsvergunning van Chemours aangescherpt. Chemours is 

akkoord gegaan met al deze reducties op een na: E1. ‘Er is geen onderbouwing en E1 is geen ZZS 

(zeer zorgwekkende stof). Als we de emissie nog verder zouden reduceren zou dat onze productie 

beperken. Bovendien was de emissie al minder dan het maximaal vergunde. Als het niet veilig is, 

doen we het niet.’  Drinkwaterbedrijf Oasen is het hier niet mee eens en is in hoger beroep gegaan. 

De hoorzitting hierover is geweest. Eind van deze maand wordt de uitspraak van de bestuursrechter 

verwacht.  

 

Vergunningen DuPont en Chemours 

Wim Zwetsloot van Chemours vertelt in hoofdlijnen over de aanvraag tot herziening van de 

omgevingsvergunning. Tot nog toe hebben beide bedrijven gezamenlijk één vergunning. Op 30 maart 

2018 hebben ze een aanvraag ingediend om de vergunning te herzien en er twee afzonderlijke 

vergunningen van te maken. Het zijn tenslotte ook twee afzonderlijke bedrijven. De aanvraag is 

inmiddels toegelicht bij de drie gemeenten en DCMR. Voor de procedure staat 26 weken met 6 

weken uitloop. Deze zes weken zijn nu al geclaimd. De aanvraag bestaat uit een hoofdvergunning 

met 21 bijlagen. Wim Zwetsloot legt uit dat een vergunning niet statisch is. Wat in 2011 BBT (best 

beschikbare techniek) was, is het nu mogelijk niet meer. Het bedrijf is verplicht om onderzoeken te 

doen naar verbeteringen, maar vindt het ook zelf belangrijk om te blijven vernieuwen.  

Uit de presentatie van Wim Zwetsloot blijkt dat er de afgelopen jaren al veel emissies verlaagd zijn. In 

de vergunningsaanvraag van Chemours staan de maximale emissies voor als het bedrijf maximaal in 

bedrijf zijn. Ook houdt Chemours rekening met toekomstige projecten, bijvoorbeeld het drogen van 

micropoeder. Dan moet dat wel meegenomen worden in een aparte aanvraag bij de 

hoofdvergunning.  

DuPont werkt met formaldehyde (en dat is volgens Govert Griffioen de enige relevante ZZS voor de 

aanvraag van een nieuwe milieuvergunning). Govert Griffioen en Willem Buitelaar laten zien hoe 

DuPont hiermee omgaat. De aanvraag is openbaar op een klein stukje confidentieel na. Het gaat dan 

om bedrijfsvertrouwelijke informatie, interessant voor de concurrentie. Een vergunning is in principe 

voor onbeperkte tijd, tot de overheid van mening is dat de vergunning verouderd is. In het huidige 

geval is de herziening op verzoek van Chemours en DuPont.  

Ap van der Pijl vraagt of de bedrijven dit verhaal wellicht kunnen visualiseren. Het is erg technisch nu 

en niet duidelijk voor leken. Welke stof is bijvoorbeeld gevaarlijk en wat betekenen de 

hoeveelheden?  

  



Actiepunt: Willem en Jeroen laten de presentaties van DuPont en Chemours waar mogelijk en van 

toepassing visualiseren. Complimenten van de Burenraad voor de animaties bij de Open Poortdagen 

over stoom en water. Als dergelijke filmpjes of infographics ook mogelijk zijn voor de vergunning en 

de verschillende emissies, dan zou dat heel mooi zijn.  

 

Communicatie-actiepunten 

Tijdens het communicatie-overleg van 19 april stond een aantal punten op de agenda: 

 

Positionering van de Burenraad 

In het vooroverleg van de Burenraad is dit punt besproken. De leden herkennen zich niet in de vraag 

van de bedrijven over hoe de raad zich wil positioneren:  als adviesorgaan of als platform voor 

dialoog met de omgeving. Erik Meijer: ‘Dit is een misverstand. Chemours en DuPont delen de visie 

van de Burenraad, we willen alleen niet opnieuw in de valkuil van het vorige adviescollege terecht 

komen.’   

 

Websites 

Sinds november zit de website van Chemours op een nieuw platform. Dit wordt in 2018 onderdeel 

van Chemours.com. Er is een aantal aanpassingen gedaan op het gebied van inhoud, functionaliteit 

en ontwerp met als resultaat onder andere: meer toegankelijk, meetbaar, interactiever, makkelijker 

vindbaar en navigatie, eenvoudig taalgebruik. In de loop van het jaar volgen toevoegingen voordat 

chemours.com wordt gelanceerd. Dit als ondersteuning van het Vierpuntenplan 2.0 met 

tekstsuggesties van de Burenraad en meer beeld dan woord. De url blijft hetzelfde: 

https://www.chemours.com/Dordrecht-Plant/nl_NL/ De website van Chemours wordt wereldwijd 

veranderd. Op korte termijn zullen er daarom niet teveel veranderingen komen op de Dordtse site. 

Tekstsuggesties vanuit de Burenraad voor de website zoals die nu is, zijn welkom.  

 

De nieuwe website van DuPont wordt voor eind juni ’18 gelanceerd. Een nieuwe look and feel, 

gericht op de omgeving, met meer foto’s en animaties, toegankelijke en actuele content (ook als het 

slecht nieuws is) en een betere vindbaarheid. De url blijft hetzelfde: 

http://www.dupontdordrecht.info De Burenraad heeft al een gedeelte van de teksten gezien en is 

blij met het resultaat.  

 

Veel gestelde vragen 

De Burenraad gaat aan de slag met de veel gestelde vragen en wist-u-datjes. De bedrijven zullen 

vervolgens de antwoorden geven. Het is de bedoeling dat dit overzicht, als het gereed is, op de 

websites van Chemours en DuPont komen. Niet op de website van de Burenraad. Er kunnen wel links 

komen vanaf de website van de Burenraad naar de bedrijven.  

 

Actiepunt: Diana maakt een opzet, deelt deze met de leden van de Burenraad. Het totaal gaat naar 

de bedrijven voor 1 juli.  

 

Voorstel moodonderzoek 

Ap van der Pijl heeft namens de Burenraad een voorstel gemaakt voor een moodonderzoek. Beide 

bedrijven gaan hiermee akkoord. De Burenraad zal offertes opvragen. Het onderzoek zou in het 

derde kwartaal van 2018 plaats kunnen vinden.  

 

Actiepunt: Ap vraagt offertes aan en stemt deze af met de bedrijven en de Burenraad.  

 

Overleg onderwijs 

Het is goed als er een betere verbinding komt met het onderwijs. Hoe en wat precies? Het is de vraag 

https://www.chemours.com/Dordrecht-Plant/nl_NL/
http://www.dupontdordrecht.info/


of de onderwijswereld behoefte heeft aan een lespakket. In tegenstelling tot wat tijdens de 

vergadering van de Burenraad in december 2017 door één van de toehoorders werd vermeld, heeft 

er – naar beste weten binnen de bedrijven – in het verleden geen lespakket over DuPont bestaan. 

 

Actiepunt: Frank neemt contact op met Anita Groen van de Burenraad om te bekijken wat de beste 

manier is om tot een voorstel te komen. Anita Groen werkt in het onderwijs.  

 

Knipselkrant 

De Burenraad heeft de afgelopen tijd geen digitale knipselkrant van Chemours ontvangen. Jeroen 

Bruning zegt dat deze, zonder bedrijfsvertrouwelijke duiding, binnenkort weer komt.  

 

Pro-activiteit 

De Burenraad constateert dat de bedrijven vaak laat of helemaal niet reageren bij incidenten. Bert 

Kandel vraagt of dit misschien met de afstemming met het hoofdkantoor in Amerika te maken heeft. 

De Burenraad wil graag helpen als dit het geval is. Het advies van de Burenraad is om binnen 24 uur 

te reageren, of als dat niet kan, binnen 48 uur een procesboodschap te geven. De Burenraad begrijpt 

dat de bedrijven soms bewust de keuze maken om niet te reageren (bijvoorbeeld bij de uitspraken 

van de Gedeputeerden), maar adviseert toch om meer te communiceren met de omgeving.  

 

Stand van zaken sponsorbeleid 

DuPont sponsort onder meer Dordt in Stoom en Wantijpop. Deze twee evenementen hebben eind 

mei en begin juni plaatsgevonden. DuPont en Chemours hebben beide meegedaan aan NLDoet. 

Chemours wil verbinden door maatschappelijk betrokken te ondernemen. Sponsoring en donaties 

zijn hier een onderdeel van. Criteria hiervoor zijn: veiligheid en risicobeheersing, natuur, 

duurzaamheid en opleiding en onderwijs. Medewerkers van Chemours krijgen de gelegenheid om 1 

dag per jaar vrijwilligerswerk te doen (day of service). Ze kunnen kiezen uit vijf goede doelen, 

waarvan de Stichting Buitenzinnig er een van is. Het contact met Buitenzinnig is voortgekomen vanuit 

de Beursvloer.  

 

Stand van zaken groen 

De vergunning voor de groene erfafscheiding is verleend en de opdracht gegeven. Fase 1 is dan 

gerealiseerd. De volgende twee onderdelen van het plan zijn het aangezicht vanuit Sliedrecht en het 

aangezicht van het hoofdgebouw aan de voorzijde van het terrein. Er is nog geen gesprek geweest 

met de gemeente Dordrecht over de plannen voor de Staart, maar Frank heeft wel al contact gehad 

met de projectleider. Hij zal worden uitgenodigd bij het vervolgoverleg over een over-all visie over de 

Baanhoekweg. Daarbij gaat het vooral om het vergroten van de biodiversiteit.  

 

Actiepunt: Frank informeert bij de gemeente Dordrecht naar de stand van zaken.   
 

Terugblik Open Poortdagen 

In totaal hebben 2472 mensen de Open Poortdagen bezocht. Ze bleven gemiddeld 2 uur en 35 

minuten. 85% van de bezoekers vond het programma uitstekend. De Burenraad deelt de mening met 

de bedrijven dat de Open Poortdagen een succes waren. De filmpjes en animaties waren goed en de 

medewerkers van de bedrijven zijn betrokken en vertellen vol enthousiasme over hun werk. Het was 

ook goed dat de Burenraad aanwezig was. Jan Bijkerk geeft aan dat er enkele verbeterpunten zijn:  

- geef de mensen een boodschap mee i.p.v. allemaal gadgets (voorkom de schijn van “afkopen”) 

- organiseer vaker een kleinschaliger evenement, i.p.v. incidenteel heel groot over drie dagen 

- haak ook aan bij bestaande evenementen (bijvoorbeeld de Dag van de chemie); reactie Chemours: 

goede suggestie, maar past niet in het schema van de jaarlijkse grote onderhoudsstop 



- doe ook weer zomervrijdagmiddagwandelingen, dat is persoonlijker 

- verhaal over water was niet helemaal duidelijk, geen informatie over wat er juist nu speelt 

Nog wel leuk om te vermelden: de overgebleven pallets met Pringles zijn naar de Voedselbanken van 

Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht gegaan. Het overgebleven gebak is naar woon- en 

zorgcentrum De Merwelanden op de Staart gebracht.  

Afspraak om inzicht te krijgen in de verwerking van afvalstoffen 

Dit punt is blijven staan na de vergadering van 13 maart. De afspraak was om in een kleiner 

gezelschap de vraag helder te krijgen. Dit is inmiddels in gang gezet door Frank Jonkers. Hij 

organiseert een afspraak met afgevaardigden van beide bedrijven en vanuit de Burenraad in ieder 

geval Jans Sieben. 

 

Actiepunt: Frank organiseert deze afspraak met in ieder geval Jans Sieben.   

 

Wat verder ter tafel komt 

De nieuwsbrief van DuPont: DuPont Inzicht wordt in de week van 25 juni in gedeelten van Dordrecht 

en Papendrecht en in geheel Sliedrecht verspreid (totaal 17000 exemplaren). Per post gaat het naar 

ongeveer vijftig stakeholders, de Burenraad ontvangt ook een exemplaar. De Burenraad heeft de 

teksten hiervan gezien.  

 

Jans Sieben heeft een interview gedaan voor het Responsible Care verslag 2017 van DuPont. Dit 

verschijnt half juli. Het verslag geeft een beeld van de milieuprestaties, veiligheid en de producten 

die er gemaakt worden. DuPont en Chemours zijn verplicht om jaarlijks zo’n verslag te maken. Dat 

van Chemours verschijnt ook binnenkort. Responsible Care is een soort keurmerk, wereldwijd van de 

chemiesector dat erop gericht is op continu verbeteren van de prestaties op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieu en open en transparant communiceren.  

De Burenraad heeft naar aanleiding van de last tot dwangsom een overleg per Skype gehad met Erik 

Meijer en Jeroen Bruning. De meeste leden van de Burenraad vinden dit een snelle en handige 

aanvulling op de reguliere overleggen. Hoewel het deze keer nog niet vlekkeloos ging, is het zeker 

voor herhaling vatbaar. Diana bespreekt met Frank of er een duidelijke uitleg kan komen over het 

gebruik van Skype.  

 

Toehoorder Koos van Hattem kaart het volgende aan: hij is bij de Open Poortdagen geweest en komt 

gerust thuis in Wijngaarden (dat is ook dichtbij). Al meerdere keren heeft hij dorpsgenoten 

gerustgesteld. DuPont is een prima bedrijf, niks aan de hand. Ze werken gewoon binnen de 

toegestane, veilige normen. Een dag later staat er een negatief stuk in de krant over Chemours en 

dat is niet de eerste keer. Hoe kan dit toch? Govert Griffioen en Erik Meijer beamen dat dit slecht is 

voor de beeldvorming en vinden het, net als Koos, een moeilijk punt. DuPont zal bezien of de 

nieuwsbrief ook in Wijngaarden kan worden verspreid. 

 

Actiepunt: de Burenraad beziet de mogelijkheid dat Koos van Hattem toetreedt tot de Burenraad.  

 

 

 

Volgende vergadering is op dinsdag 11 september 2018.  


