
 

 

 

 

Verslag vergadering Burenraad DuPont en Chemours, 12 maart 2019 

 

Aanwezig namens de Burenraad: Jans Sieben, Jeroen Bezemer, Thirza Monster en voorzitter Bert 

Kandel  

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

Aanwezig namens de bedrijven: Guy Libaers (directeur Chemours), Marc Reijmers (site and 

compliance manager Chemours), Frank Jonkers (manager site logistics and site services Chemours), 

Harmen Geers (communicatie Chemours), Willem Buitelaar (communicatie DuPont) en Govert 

Griffioen (directeur DuPont) 

Afwezig: burenraadsleden Peter van Rhijn, Marianne den Braven, Connie de Bruin en Marchel 

Schilten 

 

Toehoorders: Hans van der Slot,  Miny Starrenburg, Rokus Jongmans (comité Merwedepolder), 

Marco Blauw (voorzitter OR DuPont) 

Verslag vorige vergadering  

Het verslag van de vorige vergadering (10 december 2018) wordt vastgesteld en staat op de website 

van de Burenraad.  

Paragrafen over Moodonderzoek 

Ap van der Pijl geeft een korte presentatie over het moodonderzoek dat in november is gehouden. 

Het onderzoeksrapport staat in zijn geheel op de website van de Burenraad. Het doel van het 

onderzoek was inzichtelijk maken hoe de lokale bevolking van Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en 

Wijngaarden de problemen en onrust rondom de (mogelijke) uitstoot van gevaarlijke stoffen door 

DuPont en Chemours ervaart. 

 

Wat blijkt: de bedrijven Chemours en DuPont hebben nauwelijks invloed op het dagelijks leven van 

inwoners, maar er is wel ruimte voor verbetering. De Burenraad heeft een aantal aanbevelingen 

gemaakt n.a.v. de resultaten uit dit onderzoek. Later dit jaar komt de Burenraad met een programma 

van acties om hiermee aan de slag te gaan. Deze vergadering staat in het kader van de eerste 

reacties van de bedrijven. Over de aanbevelingen die de overheden aangaan, gaat de Burenraad in 

gesprek met in ieder geval de drie gemeenten en de GGD. Als onderdeel van het programma met 

acties organiseert de Burenraad een werkconferentie later dit jaar over verstandig en eenduidig 

communiceren bij gevoelige onderwerpen.  

 

Eerlijk en transparant 

Beide bedrijven geven aan dat hiervoor een lange adem nodig is. En begrijpelijk gezien de 

geschiedenis. Bovendien blijkt ook wel dat onbekend onbemind maakt. De resultaten en 

aanbevelingen in het rapport geven echter zonder meer aanleiding tot het ondernemen van acties.  

 



 

 

Acties vanuit Chemours 

-  Regelmatig blijven informeren van autoriteiten (rechtstreeks) en van omwonenden via pers, de 

eigen website, Burenraad (wellicht weer Open Dag of Zomeravondwandelingen); 

-  Blijven communiceren over de nieuwe koers (sinds september 2018), die gericht is op reductie van 

emissies met minimaal 99% en de voortgang en resultaten daarvan; 

-  Werken aan de reputatie, als een bedrijf dat het beste voor heeft met zijn omgeving, zowel in de 

zin van het minimaliseren van de impact van de productieactiviteiten, als in het ondersteunen van 

lokale initiatieven (=> via CRC programma). 

-  (secundair): verschil tussen Chemours en DuPont benadrukken; wordt wellicht makkelijker met de 

komst van Dow. 

Wat is of wordt er al gedaan 

- Verduidelijkende infographic gemaakt en al meermaals gebruikt als presentatie; op website 

Chemours DW. 

- Uitgebreide informatie verstrekt (aan autoriteiten en pers) over lading GenX-houdend afvalwater 

die teruggenomen moest worden vanuit Italië. 

- Het ondersteunen van lokale initiatieven (=> via CRC programma): veel contacten gelegd via 

Beursvloer, maar ook in de buurt (Merwelanden; De Terp; De Volière). 

- Op het gebied van werkgelegenheid: (1) de grootste particuliere werkgever van Dordrecht; (2) 

actief bezig met werving; (3) wens tot ondersteuning van STEM-onderwijs. 

- Verbeteren van de Chemours DW website. 

 
 

Wat is of wordt er al gedaan bij DuPont 

- Nieuwsbrief InZicht die huis-aan-huis verspreid wordt. 

- Het ondersteunen van activiteiten in en voor de wijken zoals de zomermiddagwandelingen en het 

wijkfeest dat De Merwelanden in april organiseert, de open dagen die april vorig jaar werden 

georganiseerd en het ondersteunen van initiatieven in de nabij gelegen gemeenten. Zo zal DuPont 

met twee teams aan NL Doet deelnemen, in Dordrecht en Sliedrecht. 

- Verder vullen van de website met nieuwe informatie. Uit het moodonderzoek komt naar voren dat 

de website van DuPont wordt gewaardeerd om zijn begrijpelijke informatie en de filmpjes.  

- Responsible Care verslag, hierin staan de processen heel duidelijk beschreven. Het verslag over 



 

 

2017 staat op de website van DuPont, aan het verslag over 2018 wordt gewerkt; dat komt te 

zijnertijd ook op de website. 

- Publicaties worden vooraf gedeeld met de Burenraad om te checken of de teksten duidelijk zijn.  

Ook voor de Burenraad zijn er aanbevelingen. Zo blijkt dat de Burenraad nog bij velen onbekend is. 

En dat de website verbeterpunten heeft. Punten waarmee de Burenraad aan de slag gaat zijn: 1. 

aanhaken op bestaande events/vergaderingen van verenigingen, belangenorganisaties, politieke 

partijen etc. 2. Interactie-forum op website gekoppeld aan online campagne De Burenraad wordt 

niet actief op Facebook. De Burenraad is een middel, geen doel.  

 

Actualiteiten vanuit Chemours en DuPont  

 

Guy Libaers, nieuwe directeur Chemours  

Guy Libaers is voor het eerst bij de vergadering met de Burenraad. Sinds begin dit jaar is hij de 

nieuwe directeur van Chemours. Guy vertelt in het kort wat hij allemaal gedaan heeft o.a. in 

Zwiterland, Verenigde Staten en Duitsland.  

 

Actieve communicatie 

Marc Reijmers geeft een korte presentatie waarbij hij aangeeft dat Chemours pro-actief 

communiceert vanuit verschillende kanalen: televisie, regionale media, lokale media, bijeenkomsten, 

infographic, overheid. Dat dit niet altijd goed gaat, blijkt uit de berichtgeving in de media over het 

faillissement van afvalverwerker Miteni in Italië. Harmen Geers: ‘De grote en negatieve media-

aandacht hiervoor hadden wij niet zien aankomen.’ Marc Reijmers: ‘En we begrijpen het als mensen 

zeggen dat ze eerst willen zien en dan geloven. Bijvoorbeeld als het gaat om de grote investering van 

75 miljoen om de Gen-X-emissie te verlagen.’ 

 

Als voorbeeld van een geslaagde bijeenkomst noemt Marc Reijmers het Nationaal Watersymposium 

afgelopen januari in Amersfoort. ‘Voor ons is het een belangrijke stap dat we hiervoor uitgenodigd 

worden. De industrie is ook een onderdeel van de keten, we zullen allemaal samen moeten werken 

om ons water zo zuiver mogelijk te krijgen en te houden. Wij dragen hier graag aan bij.’ 

  

Programma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Chemours is gestart met een programma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wat in hun 

jargon wereldwijd wordt aangeduid als Corporate Responsibility Commitments. De amibitie hiervoor 

was er al langer, maar dit programma past goed bij het bedrijf. In een volgende 

burenraadsvergadering zal hier verder op worden ingegaan. Het project met Cirkellab om uitgevallen 

jongeren een steuntje in de rug te geven is een onderdeel hiervan. Chemours heeft met dit 

programma de ambitie om een voorbeeld te zijn voor andere chemische bedrijven.  

 

Gen-X afval vanuit Italië terug naar Chemours 

Vraag van Jans Sieben uit de Burenraad: Wat gebeurt er met het afval dat terugkomt? Wat kunnen 

we nog meer verwachten? Hoe betrouwbaar zijn de partners van Chemours? Marc Reijmers: ‘Miteni 

is een gerenommeerd bedrijf waar we al jaren zaken mee deden. Ook al in de tijd dat Chemours nog 

onderdeel van DuPont was. Op het moment dat ze failliet gingen, we wisten dat er financiële 

problemen waren maar faillissement hadden we niet verwacht, stonden er nog twaalf containers 

met GenX-afvalwater voor recycling van ons daar op het terrein. We hebben toen gezegd dat het we 

het terug wilden halen. Probleem was: omdat het de grens over was gegaan was het inmiddels 



 

 

bestempeld als afval. Chemours heeft geen vergunning om afval te ontvangen. Die vergunning 

hebben we vervolgens aangevraagd en ook gekregen. Wij dachten dat we het probleem opgelost 

hadden, alleen verscheen er toen ineens een groot artikel in het AD en ontstond er onrust. Dit was 

voor ons een verrassing. We hebben contact opgenomen met het AD en onze stakeholders 

geïnformeerd. De gemeente Dordrecht heeft onze informatie hierover overgenomen op haar 

website. 

De vergunning voor opslag is voor een jaar. Bij voorkeur sturen we deze stroom naar de Verenigde 

Staten, Fayetteville, om daar te recyclen. Dit kan nu nog niet omdat die fabriek niet ingesteld is op dit 

type afval. Het alternatief is Indaver in Antwerpen geworden. Het afval wordt daar verbrand en niet 

recycled. Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar recycling. De twaalf containers zijn inmiddels terug 

bij Chemours en staan in een speciale loods volgens de voorschriften in de vergunning.’  

 

Beursvloer 2018 

Zowel DuPont als Chemours hebben deelgenomen aan de Beursvloer in november 2018. Daar zijn 

net als het jaar ervoor weer flink wat matches gemaakt.  

Chemours 

De Volière: laptop + tas (afgerond) 

Stichting anders: fiets (afgerond) 

LeerwerkPlein: VCA-examens (afgerond) 

LETS Ruilwinkel: pc + netwerk (afgerond) 

Scouting Arooda: meterkast (mee bezig) 

St. Binnenvaart: vitrine (mee bezig) 

Moestuin De Terp: zonnepanelen (mee bezig) 

Wijk voor Wijk: hulp bij opbouw nieuwe locatie (mee bezig) 

DuPont 

Kantoormeubilair voor Wijk voor Wijk (afgerond)  

Gereedschap voor Stichting Present (afgerond)  

Repaircafé voor kinderen (loopt)  

Ergonomie inrichting Speel-o-theek (loopt)  

Moestuin De Terp installatie zonnepanelen (in afwachting)  

Werven collectanten KWF (in afwachting)  

Vrijwilligerswerk Voedselbos (in afwachting)  

Opzet bibliotheekvoorziening De Staart (in afwachting) 

 

NL doet 

DuPont doet met twee teams mee aan NL doet op 15 maart. 1. Biesbosch/Beverbos, Dordrecht, 

wandelpaden in orde maken 2. ASVZ (Merwebolder), Sliedrecht, opknappen buitenruimte 

Sinds begin 2019 stelt DuPont medewerkers in staat één dag per jaar in werktijd aan vrijwilligerswerk 

te besteden. Bij voorkeur in de omgeving. Ideeën hierover van de medewerkers zijn van harte 

welkom. Chemours had al de jaarlijkse Day of Service waarbij medewerkers een dag per jaar aan 

vrijwilligerswerk mogen besteden onder werktijd.  

 

Status fusie Dow en DuPont 

1 april 2019:  afsplitsing Dow van DowDuPont  

   gevolg voor Dordrecht: ECP fabriek behoort tot Dow 

Vanaf 1 april drie bedrijven op ’t terrein: Chemours, Dow en DuPont 



 

 

1 juni 2019:  afsplitsing Corteva Agrisciences™ van DowDuPont wat resteert wordt (nieuw)   

DuPont  

gevolg voor Dordrecht: Delrin® fabrieken behoren tot (nieuw) DuPont 

Vanaf 1 april hangen er drie vlaggen bij de hoofdingang van de bedrijven aan de Baanhoekweg: 

DuPont, Dow en Chemours. DuPont en Dow doen samen met één vergunning, Chemours krijgt een 

eigen vergunning. Bij Dow werken ongeveer dertig mensen. Het is nog niet duidelijk wat dit  

betekent voor de Burenraad.  

 

Stand van zaken vergunningen 

De bedrijven hebben aanvullende informatie aan de DCMR gegeven. Het is nu weer even afwachten.  

 

Stand van zaken communicatie en sponsorbeleid 

Chemours heeft gesponsord: Winterfair van De Merwelanden,  Moestuin De Terp* (opening 15 

maart), Voedselbos Buitenzinnig*, Organische Tuin Papendrecht* 

(*vanwege RIVM-onderzoek in 2018 en de daardoor veroorzaakte onzekerheid) 

 

DuPont sponsort de Helmantel tentoonstelling in de Grote Kerk (loopt nog t/m 26/05) 

DuPont is één van de hoofdsponsoren van  Live@Wantij en Wantijpop (14/15 juni) DuPont gaat 

dertig kaarten voor Live@Wantij verloten onder bewoners.  

 

Het sponsorbeleid komt op de volgende overlegvergadering terug op de agenda op verzoek van de 

Burenraad. De leden van de Burenraad denken dat de bedrijven meer uit de sponsoring kunnen 

halen dan nu het geval is.  

Communicatie-activiteiten gericht op de omgeving 

De website van DuPont is bijgewerkt en geactualiseerd, de site is aangevuld met verschillende 

portretten van medewerkers met uitleg over hun werk. Dit maakt de site persoonlijker. Veel 

medewerkers wonen in de omgeving. De site scoort bovendien hoog bij zoekmachines.  

Nieuwsbrief DuPont Inzicht is verspreid in december (17000 exemplaren in Dordrecht, Papendrecht, 

Sliedrecht en Wijngaarden); er volgt een nieuwe nieuwsbrief in juni 2019. 

Responsible Careverslag 2018 is in voorbereiding – publicatie begin juli 2019 
In dit verslag staan: milieuprestaties DuPont Dordrecht, ervaringsverhalen van medewerkers en 
toepassingen van producten in het dagelijks leven. 
 

Zomermiddagwandelingen 

Willem Buitelaar geeft aan goede feedback te krijgen op de zomermiddagwandelingen die DuPont 

met Chemours afgelopen zomer voor het tweede jaar heeft georganiseerd. Dit jaar waren er minder 

bezoekers. Hij wijt dit aan het feit dat vorig jaar april de Open Poortdagen waren waar al veel 

mensen op af zijn gekomen. De Burenraad geeft als tip om gericht groepen mensen uit te nodigen 

voor de zomermiddagwandelingen, bijvoorbeeld ondernemersverenigingen.  

 

Groenplan en biodiversiteit 

Marc Reijmers is bij een bijeenkomst van de gemeente Dordrecht geweest omtrent biodiversiteit en 

vergroening rondom de Baanhoekweg. Ook andere bedrijven waaronder HVC en Dudok waren hierbij 

aanwezig. Dit staat los van het groenplan van de bedrijven zelf. De gemeente zoekt sponsors voor 

haar plan. Thirza Monster spreekt de hoop uit dat de bedrijven niet alleen een financiële bijdrage 

zullen leveren, maar ook een duurzame maatschappelijk betrokken bijdrage. De toehoorders van het 

bewonerscomité geven aan dat ze het jammer vinden dat bewoners niet bij dit plan betrokken zijn. 

Miny Starrenburg vertelt dat in haar flat een ecoloog woont die graag meedenkt. Marc Reijmers 



 

 

biedt aan de contactgegevens van de ecoloog door te geven aan de gemeente. Hij verwacht 

overigens dat de gemeente in een volgende fase de bewoners zeker nog zal betrekken bij deze 

plannen.  

 

Wat verder ter tafel komt 

Toehoorder Hans van der Slot geeft aan dat hij blij is dat DCMR het bevoegd gezag is geworden om 

namens de provincie controles uit te oefenen. Het blijft evenwel lastig om testresultaten (deze zijn 

openbaar) terug te vinden. Bert Kandel vult aan dat de informatie niet te begrijpen is. ‘Dit is iets wat 

we ook aan de orde willen stellen bij de werkconferentie later dit jaar.’ Hans van der Slot zegt graag 

een afspraak te willen maken met de Burenraad voor een betere samenwerking.  

 

Actiepunt: Diana Henneken zorgt voor een afspraak met in ieder geval voorzitter Bert Kandel. Zij 

zorgt er ook voor dat het bewonerscomité voor volgende vergaderingen een uitnodiging ontvangt.  

Toehoorder Miny Starrenburg vraagt of de bedrijven weten waar de zwavellucht vandaan komt die 

ze met regelmaat ruikt, vaak zaterdag om ongeveer 1.00 uur ’s nachts. Miny woont op de Staart. 

Geen van de aanwezigen heeft hier antwoord op. Tip: bel de meldkamer van DCMR. Deze is altijd 

beschikbaar.  

Jans Sieben wil weten hoe het zit met de boetes die Chemours opgelegd heeft gekregen. Zijn die 
betaald of niet? ‘Dat is een complex verhaal, antwoordt Marc Reijmers. ‘We hebben een last onder 
dwangsom gekregen omdat de Provincie van mening is dat een paar metingen vorig jaar een teveel 
aan PFOA in het afvalwater aangaven. We hebben de boete betaald, maar we zijn het niet eens met 
het opleggen van de last en we gaan dat aan de rechter voorleggen. We verwachten de betaalde 
boete uiteindelijk terug te krijgen. Het lastige met deze stof is dat we 'm goed uit het afvalwater van 
het productieproces kunnen filteren, maar dat er overal op het terrein nog sporen te vinden zijn 
vanwege historische neerslag. Daarnaast zijn er nog geen normen voor een acceptabel gehalte van 
PFOA in de bodem. Waarschijnlijk wordt het voorstel van het RIVM hiervoor in april vastgesteld. Tot 
die tijd is het schipperen. 
 
Toehoorder Rokus Jongmans vraagt waarom Dow erbij komt en wat de gevolgen hiervan zijn voor de 

vergunningen. Govert Griffioen: ‘Deze beslissing is in Amerika genomen en is om beter te kunnen 

concurreren met andere organisaties. Het bedrijfsleven is voortdurend in beweging om economisch 

zo sterk mogelijk te blijven en voor een betere toekomst. Het heeft niet met vergunningen te maken. 

In Nederland is het onmogelijk om zonder vergunning te opereren. Dow en DuPont doen samen met 

één vergunning.’  

Afscheid Thirza Monster, lid van de Burenraad 

Thirza neemt afscheid van de Burenraad. Ze heeft het druk met haar bedrijf Cirkellab en moet keuzes 

maken. Daarnaast gaat ze met het bedrijf voor een project op de Staart - jongeren die een zetje 

nodig hebben worden begeleid naar (circulaire) banen - samenwerken met Chemours en wil ze alle 

schijn van belangenverstrengeling vermijden. Bert zegt dat alle leden van de Burenraad en de 

bedrijven alle begrip hebben voor de beslissing van Thirza, maar haar zeker zullen missen. Hij 

bedankt haar voor haar grote inzet. Thirza heeft de contactgegevens van het platform Duurzaamheid 

aan Bert gegeven om in gesprek te gaan voor een mogelijke opvolger. Versterking van de Burenraad 

is sowieso een belangrijk aandachtspunt voor de Burenraad. Er zijn nu te weinig leden. De Burenraad 

gaat actief en gericht op zoek naar uitbreiding.  

 

Volgende vergadering is op dinsdag 28 mei 2019.  


