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Verslag digitale vergadering Burenraad DuPont en Chemours,  

26 januari 2021 

 

Aanwezig namens de Burenraad: Marchel Schilten, Ellen Molenaar, Bianca van Rooij, Jeroen 

Bezemer, Dick Naafs en voorzitter Bert Kandel  

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

Aanwezig namens de bedrijven: Guy Libaers (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 (directeur DuPont)  

Afwezig met kennisgeving: burenraadslid Jans Sieben 

 

Verslag vorige vergadering  

Het verslag van de vorige vergadering (25 oktober 2020) wordt vastgesteld en staat op de website 

van de Burenraad.  

Mededelingen vanuit de Burenraad 
Wat vinden de bedrijven van de Burenraad?  

De Burenraad wil deze vraag graag agenderen voor de eerstvolgende fysieke vergadering. De 

oprichting is nu ruim drie jaar geleden. Wat zijn de effecten en ervaringen van de bedrijven tot nu 

toe? Zowel de bedrijven als de leden van de Burenraad zijn van mening dat dit onderwerp het best 

besproken kan worden op het moment dat we elkaar in de ogen kunnen kijken. Tijdens deze 

evaluatie komt ook de werkconferentie ‘Communicatie en impact’ terug. De conclusies die hieruit 

naar voren kwamen en (mogelijke) actiepunten. De Burenraad zelf plant ook pas een evaluatie op het 

moment dat fysieke ontmoetingen weer kunnen.  

Samenwerkingsverbanden in de regio 

Tijdens het vooroverleg van de Burenraad kwam de vraag ter sprake of DuPont en Chemours 

verenigd zijn in een breder verband, bijvoorbeeld als ROM-Rijnmond dat in het verleden was in het 

Rijnmondgebied. Rond de eeuwwisseling was dit een samenwerkingsverband tussen gemeenten, 

provincies en bedrijfsleven in het Rijnmondgebied met als doel gebiedsontwikkeling (bouwen en 

uitbreiding bedrijven) samen te laten gaan met verbetering van de leefbaarheid (aanleg groen, 

water, recreatiegebieden, fietspaden e.d.). 

Bert Kandel heeft uitgezocht of er op dit moment iets dergelijks speelt in de Drechtsteden. Dat is het 

geval met de regiodeal. Het rijk heeft hier een bedrag van 22 miljoen voor beschikbaar, dat door de 

gemeenten en provincie wordt verdubbeld. Overheden, onderwijs en bedrijven doen hier aan mee. 

Vraag vanuit de Burenraad: zijn de bedrijven hierbij betrokken? Govert Griffioen geeft aan dat 

DuPont lid is van Werkgevers Drechtsteden. Deze vereniging stimuleert innovatie en een 

samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Bij DuPont is ruimte voor stagiaires, 

onder andere van het Da Vinci College uit Dordrecht. Werkgevers Drechtsteden is behalve een 

netwerkorganisatie ook een de belangenbehartiger van de aangesloten ondernemers en is op de 

hoogte van regelingen als regiodeal en de Groeiagenda Drechtsteden.  
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De Burenraad adviseert de bedrijven om zich te verdiepen in hoe hun activiteiten passen binnen de 

groeiagenda. Ook communicatief kan dit handig zijn. www.groeiagendadrechtsteden.nl  

Actualiteiten 
Corona 
Zowel DuPont als Chemours opereert op dit moment op het hoogste veiligheidsniveau. Alle 
maatregelen vanuit de overheid gelden ook binnen de bedrijven. Thuis werken is de standaard, 
behalve voor wie direct bij de productie van de fabrieken betrokken is.  
 
DuPont Dordrecht heeft geen beroep gedaan op de overheidssteun. In zijn toelichting geeft directeur 
Govert Griffioen aan dat de productie van Delrin® in het eerste kwartaal van 2020 snel terug liep. Na 
een lastig tweede kwartaal trok de vraag daarna weer aan. Sinds augustus draait de productie weer 
voluit. Dit geldt ook voor de overige businesses waardoor aanmelden voor de NOW-regeling niet 
nodig was.  
 
Chemours heeft wel een beroep gedaan op NOW 1.0 (€ 3,4 mln) en 2.0 (€ 8,3 mln)  
• Chemours Netherlands BV kan als Nederlands bedrijf aanspraak maken op deze regeling  
• De aanvraag is gebaseerd op een verwachte omzetdaling; als daling meevalt, zal het teveel 
ontvangen bedrag teruggestort worden  
• De hoogte van het bedrag staat in relatie tot het grote aantal mensen dat er bij Chemours NL BV 
werkt; het is een van de grootste private werkgevers van Dordrecht  
• De regeling is bedoeld om mensen te kunnen behouden voor het bedrijf. Dat is voor Chemours des 
te belangrijk aangezien veel medewerkers al lang in dienst zijn en een grote loyaliteit hebben richting 
het bedrijf  
• Vanuit dat oogpunt heeft Chemours ook gekeken of er op andere zaken bezuinigd kan worden, 
zodat er meer geld overblijft om medewerkers te kunnen behouden. Zo is er door velen onbetaald 
verlof genomen 
 
Bij zowel DuPont, Chemours als Dow zijn gelukkig weinig tot geen besmettingen onder de 
werknemers. De besmettingen die er zijn, zijn doorgaans opgelopen in de thuissituatie.  

 

Doorlopende dialoog met stakeholders   

Zowel DuPont als Chemours overlegt regelmatig en onderhoudt contacten met onder andere de 

gemeenten in de Drechtsteden, waaronder hun externe adviseur MOB , DCMR, ministerie 

Infrastructuur en Waterstaat en de Eerste en Tweede Kamer.  
 

Stand van zaken vergunningen  

DuPont heeft van de DCMR vergunning verkregen voor reductie van formaldehyde in DFA-fabriek. 

Wat de revisie van de omgevingsvergunningen van DuPont, Chemours en Dow betreft verwacht  

DCMR (toezichthouder) beschikbaarheid concept vergunning april 2021   

Hierna volgt publieke consultatie waaronder wettelijke adviseurs (gemeenten, RWS, Waterschap, ILT) 

DCMR verwacht definitieve vergunning juni 2021 

Realisatie hangt af van de zienswijze na de publieke consultatie.   

 

Bert Kandel vraagt of er nog sprake is van verscherpt toezicht van de bedrijven door DCMR? Marc 

Reijmers vertelt dat er goed overleg is over de vergunningen. Daarnaast merkt hij dat de frequentie 

van handhavingsbezoeken afneemt. Hij neemt het advies van de Burenraad ter harte om dit ter 

sprake te brengen bij een volgend overleg met DCMR. Het zou mooi zijn als het verscherpt toezicht 

stopt.  

 

http://www.groeiagendadrechtsteden.nl/
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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% in 2030 (of eerder) 

 

Voortgang 

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

• Fase 2: in research en ontwerp fase 

• Fase 3: in research fase 

 

Marc Reijmers, Chemours, spreekt op ZZS kennisdag 

Op uitnodiging van RWS spreekt Marc Reijmers op 27 januari op de ZZS kennisdag bij RIVM. Een 

uitnodiging waar hij graag op in gaat en waaruit vertrouwen in het bedrijf blijkt. Deze kennisdag is 

voor overheden. Ook DCMR is één van de sprekers. Al eerder werd Chemours benaderd door Tata 

Steel, het grote staalbedrijf in IJmuiden dat de laatste tijd in de media onder vuur ligt. Het was hen 

opgevallen dat Chemours de laatste tijd veel minder negatief in het nieuws is dan een tijd geleden. 

Wat heeft Chemours gedaan om dit te bereiken? ‘We hebben niks te verbergen, maar hebben ook de 

Burenraad genoemd en hen geadviseerd om contact op te nemen met de voorzitter.’ Harmen Geers 

vult aan: ‘We hebben er bovendien bewust voor gekozen om niet alleen maar te zenden - 

bijvoorbeeld door persberichten te versturen- , maar om in te zetten op de dialoog en een goede 

relatie met toezichthouders, ambtenaren en de media. Wanneer een journalist schrijft over 

Chemours is dat een stuk sterker dan wanneer we dat zelf doen. Het is natuurlijk prima als mensen 

kritisch zijn over Chemours, maar met hen gaan we graag in gesprek. Nog liever ontvangen we ze op 

het terrein zelf voor een rondleiding en uitleg. Op dit moment kan dit helaas niet, maar zodra de 

mogelijkheid er is zullen we dat zeker hervatten.’     

 

DuPont en DMAc 

Willem Buitelaar geeft een korte toelichting op de berichten die de afgelopen week in de Volkskrant 

en andere media kwamen omtrent een onderzoek ten aanzien van DuPont waarvan het OM afziet . 

Het gaat hierbij om een zaak uit 2016 die verband houdt met de productie van Lycra. Een civiele zaak 

met betrekking tot dit onderwerp is nog onder de rechter.   
 

Uitleg over E1, afvalproduct dat vrijkomt bij Chemours 

Namens de Burenraad heeft Dick Naafs gevraagd om toelichting over de stof E1. Hoeveel is vergund, 

hoeveel wordt uitgestoten en wat is dat voor stof? Chemours heeft de feiten op een rij gezet: 

• E1 is een vluchtige stof, die loskomt bij gebruik van FRD902 (GenX-technologie)  

• E1 is geen Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS)  

• Huidige vergunde uitstoot: maximaal 459 kg/j  

• Huidige werkelijke uitstoot: 341 kg/j  

• De nieuwe luchtfilterinstallatie zal ook  E1 uit de luchtstroom te filteren  

• Uit tests blijkt dat E1 lastiger te filteren is uit vochtige lucht  

• Daarom wordt een extra maatregel geïnstalleerd  

• Verwachting: na installatie extra maatregel wordt ca. 99% van de E1 uit luchtstroom gefilterd – 

verwachte uitstoot dan maximaal 25 kg/j 

 

Dick Naafs vraagt waarom er nooit onderzoek is gedaan naar E1 en de effecten van deze stof. Marc 
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Reijmers verklaart dit door het feit dat er geen indicaties zijn dat deze stof neerslaat, dat het terug te 

vinden is in het milieu. Het lost op in de lucht en ook de fysische eigenschappen van de stof geven 

geen aanleiding voor nader onderzoek.  

Voorstel vlogserie 
De vlogserie staat on hold tot na de lockdown. Op dit moment zijn de terreinen van de bedrijven niet 

toegankelijk door de coronamaatregelen. Een ongedwongen goede sfeer is noodzakelijk om het te 

doen slagen. De Burenraad gaat hiermee verder, in samenspraak met de bedrijven, maar pas op het 

moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en het terrein weer toegankelijk is voor bezoekers. 

Wordt vervolgd.  

Communicatie en informatie 

Chemours  

Sponsoring/ondersteuning 

Chemours heeft tien doelstellingen (Corporate Responsibility Commitment Goals: For a World that 

Demands More). Specifiek voor Dordrecht zijn:  

• Veiligheid 

• Vibrant Communities – banden met omgeving aanhalen en versterken 

• Vernieuwing van de vergunning – sterk lagere emissie limieten 

• Emissie Reductieproject 

 

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  

 

DuPont 
Nieuwsbrief InZicht  
In november verscheen de nieuwste editie van DuPont InZicht. Met een oplage van 17.000 
exemplaren wordt deze huis-aan-huis verspreid in Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en 
Molenlanden. In deze editie staan onder andere een interview met nieuwe EHSQ manager Roelant 
Rosman, stand van zaken m.b.t. vergunning, activiteiten gericht op de omgeving, interview stagiaire 
laboratorium.  
 
Activiteiten voor de omgeving 

Op 8 januari werd een donatie gedaan van speelgoed aan de Voedselbank via speel-o-theek Pip&Zo. 

Ze waren er ontzettend blij mee.  

Medewerkers van Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden ontvingen namens DuPont een presentje 

als waardering voor hun zorg en ondersteuning van bewoners onder de huidige omstandigheden die 

bepaald worden door de strijd tegen het coronavirus. 

 

Website: Dit is Chemours in Dordrecht 

De Burenraad heeft een voorstel met verbeterpunten voor de website van Chemours gemaakt. Een 

van de vragen hierin is om meer transparantie te krijgen over de belangrijkste vergunde afvalstoffen 

en informatie over de uitstoot hiervan in een bepaalde periode. Misschien kan dit in een tabel of 

infographic? Als vervolg hierop heeft Harmen Geers een aantal punten waarmee hij aan de slag gaat 

en items die hij toe wil voegen.  
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• Nieuwe inleiding  

• Aparte onderdelen over water- en luchtzuivering  

• Dronefilmpje (onderdelen hiervan kunnen wellicht terug komen in de vlogserie)  

• Links naar websites van autoriteiten (Gemeente Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, RIVM, etc.) 

Voor het onderdeel over de Burenraad vraagt hij input van de leden. Bianca van Rooij vraagt wat de 

planning is voor de website? Harmen Geers: ’Dit is work in progress. Sommige onderdelen kunnen 

sneller dan andere. De website is in het Nederlands, maar we doen dit in samenwerking met het 

hoofdkantoor in de Verenigde Staten.’ 

Website Burenraad 

De site van de Burenraad is aan vernieuwing toe. Half februari is er een afspraak met een kleine 

delegatie van de Burenraad om tot een concept briefing te komen voor het communicatiebureau dat 

de site beheert. Tijdens dit overleg komt ook ter sprake hoe de site meer bekendheid kan genereren 

en vervolgens ook meer leden kan aantrekken. Na dit overleg volgt een afspraak met het 

communicatiebureau om een en ander te realiseren.  

Plannen omtrent MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) 

DuPont is lid geworden van de Stichting MBO. DuPont heeft daarnaast een actief sponsorbeleid 

gericht op organisaties in de directe omgeving (Drechtsteden). DuPont doneert niet alleen geld, maar 

ook tijd en handjes (wat zeer wordt gewaardeerd). Er is o.m. een vaste relatie met Stichting Present 

Dordrecht/Papendrecht. Medewerkers mogen één dag per jaar in de baas zijn tijd vrijwilligerswerk 

doen, naast projecten die door DuPont Dordrecht worden opgepakt. Stichting MBO organiseert De 

Beursvloer. Dit jaar is dat niet doorgegaan. Zowel DuPont als Chemours nemen weer deel als dit 

evenement weer plaatsvindt. Chemours is Partner Plus bij Stichting Anders.   

Rondvraag 

Dick Naafs heeft twee vragen. De eerste gaat over een onderzoek van het Waterschap Rivierenland 

waarbij ze emissies van Chemours monitoren. Volgt Chemours de resultaten van dit onderzoek? 

Marc Reijmers vertelt dat ze bij Chemours proberen om alle onderzoeken te volgen, maar dat hij 

over dit specifieke onderzoek graag bijgepraat wordt. Dick Naafs geeft aan bezorgd te zijn over 

sommige punten. Hij mailt deze naar Marc Reijmers voor feedback.  

De tweede vraag gaat over het milieuverslag van Chemours. Maar waar is het milieuverslag van 2019 

van Chemours te vinden? Marc Reijmers vertelt dat Chemours jaarlijks een wereldwijd corporate 

jaarverslag (Engelstalig) uitbrengt. Dit is terug te vinden op de website. Hij stuurt de link van dit 

document door.  

 

De volgende overlegvergadering is op dinsdag 25 mei 2021.  

 


