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Verslag vergadering Burenraad DuPont en Chemours,  

14 december 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: Danny van Meel (manager Dow), 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)  

 

Voorstellen 

Danny van Meel, de nieuwe manager bij Dow, stelt zich kort voor. 

Verslag vorige vergadering  

Het verslag van de vorige vergadering (21 september 2021) is akkoord.   

Actualiteiten vanuit de Burenraad 

Vlogserie 

De eerste twee vlogs zijn gedeeltelijk opgenomen. Eén met Jans (hoe zuiver is het regenwater in onze 

regio?) en één met Marchel (vraag: welke producten maken jullie? Kan dat milieuvriendelijker? Door 

de aangescherpte coronamaatregelen konden de geplande opnames bij de bedrijven op het terrein 

niet doorgaan. Dit wordt vervolgd zodra de maatregelen het toelaten.  

Presentatie duurzaamheidscampagne DuPont 

Op 6 oktober was de kick-off van de interne duurzaamheidscampagne ‘Elke dag duurzamer’. De 
campagne bevat animatievideo’s, posters, banners en een krant (de Duurzaamheids Daily) met 
interviews met negen medewerkers. Een verdere uitrol naar externe stakeholders volgt nog. De 
leden van de Burenraad hebben de Duurzaamheids Daily digitaal ontvangen.  
 

Actualiteiten DuPont 

Ontwerpbeschikking DuPont 

De beschikking is sinds 8 december 2021 van kracht. DuPont heeft beroep aangetekend tegen enkele 

onderwerpen. De Burenraad vraagt of de bedrijven nog onder verscherpt toezicht staan? Roelant 

Rosman geeft aan dat het gesprek hierover met DCMR loopt. DuPont heeft toegestemd om mee te 



2 
 

werken aan een pilot van DCMR. Het aantal inspecties is de afgelopen tijd verminderd. De resultaten 

van de inspecties zijn openbaar en terug te vinden op www.brzoplus.nl.  

Overname bedrijfsonderdeel van DuPont 
De Burenraad voelt zich overvallen door het bericht dat DuPont heeft aangekondigd op 2 november 
2021 een nieuwe eigenaar te zoeken voor het grootste deel van zijn Materials & Mobility business . 
Hoe komt het dat daar niks over gezegd is tijdens de vorige vergadering in september? Govert 
Griffioen vertelt dat dit soort beslissingen in de Verenigde Staten genomen worden. Ook het 
management van de locatie in Dordrecht was niet op de hoogte, maar begrijpt de beslissing wel. De 
mobility en matarials businesses (waaronder Dordrecht, maar ook Landgraaf vallen) passen niet goed 
bij de huidige portfolio van DuPont wereldwijd. Vandaar de keuze om op zoek te gaan naar een 
nieuwe eigenaar. Dit gebeurt vaker, zie de ontwikkelingen bij onder andere bedrijven als Akzo en 
DSM. In de praktijk betekent een nieuwe eigenaar niet direct dat er heel veel verandert. Op termijn 
kan dat anders uitpakken. Het bedrijf blijft voortbestaan, maar met een andere naam. Jans vraagt 
hoe de reacties bij de medewerkers zijn op dit nieuws? Sommige medewerkers zijn teleurgesteld, 
maar de algemene feedback is dat ze het begrijpen. Het gaat goed in de maakindustrie. Het bedrijf 
heeft een sterke positie. De Burenraad vraagt naar de relatie tussen het vergunningentraject en de 
overname. Govert geeft aan dat die er niet is. Bij de verandering van eigenaar blijft de vergunning in 
stand. Jans vraagt of de pers hierover geïnformeerd is? Willem Buitelaar vertelt dat er vanuit het 
hoofdkantoor een wereldwijd persbericht verstuurd is, maar dat er inderdaad weinig tot geen 
aandacht aan is besteed door de Nederlandse en Belgische media.  
 
Het is de bedoeling dat de overname in de loop van 2022 zal plaatsvinden. Alle mogelijkheden zijn 
nog open. Tot die tijd is het business as usual. De leden van de Burenraad, de wethouders van 
Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht en de VNCI zijn kort na de bekendmaking op de hoogte 
gesteld.  

 
Delrin® RA wint R&D 100 Award 2021 
DuPont™ Delrin® is winnaar van de R&D 100 Award 2021 in de categorie Mechanical/ Materials. De 
R&D Awards zijn prestigieuze internationale innovatieprijzen. Jaarlijks worden 100 producten en 
technologieën onderscheiden die industrieën veranderen en het leven verbeteren. DuPont heeft de 
prijs gewonnen met Delrin® RA vanwege 75% reductie van Global Warming Potential ten opzichte 
van Delrin® uit fossiele grondstoffen: gemaakt uit duurzame grondstof (biomethanol), duurzame 
stroom (wind) en duurzame stoom (met warmte van afvalverbrander HVC).  
 

Actualiteiten Chemours 
Revisievergunning 
DCMR verwacht ontwerpbeschikking te presenteren in het voorjaar van 2022. 
 
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. Op 8 december heeft Chemours namens de bedrijven schriftelijk antwoord 

ingediend bij de rechtbank en wederpartijen. Op 15 december was er een regulier overleg met de 

wethouders van de gemeenten.  

TurnARound (TAR) 

De TAR, de driejaarlijkse onderhoudsstop waarbij de fabrieken uitvoerig gecontroleerd en 

gereviseerd worden, is afgerond. Alles draait weer. Tijdens deze TAR zijn alle aansluitingen aangelegd 

om fase 2 van het CRC-programma te realiseren. Fase 1 was de reductie van GenX-lozing en -uitstoot 

http://www.brzoplus.nl/
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naar 99% minder in 2021. Fase 2 is reductie van de uitstoot van andere gefluorineerde stoffen met 

minimaal 80% in 2024. 

Onderzoeken 

Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) heeft onderzoek gedaan naar PFAS in 

afvalwater en slib, onder andere in Dordrecht. Uit het onderzoek blijkt dat bij alle 

rioolzuiveringsinstallaties PFAS is aangetroffen. Het aandeel afkomstig van Chemours in de 

zuiveringsinstallatie die Dordts water reinigt is minder dan 10%. Ook is duidelijk geworden dat er veel 

verschillende bronnen van PFAS zijn in Nederland. Papierfabrieken bijvoorbeeld leveren een groot 

aandeel. Stowa heeft geadviseerd om aanvullend onderzoek te doen. Bronaanpak hebben ze hoog in 

het vaandel staan. Marc Reijmers geeft aan dat Chemours hierin het goede voorbeeld wil geven. Hij 

is blij dat ze regelmatig uitgenodigd worden door onder andere Vewin, het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen om hierover kennis te delen. Chemours 

doet ook mee aan het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de effecten van 

industriële uitstoot. Harmen Geers vraagt of de Burenraad bekend is met het rapport van het ILT 

over drinkwaterkwaliteit in 2020, waarin wordt gesteld ‘Drinkwaterbedrijven leverden ook in 2020 

water van goede kwaliteit. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen aan de gestelde 

normen. Hij stuurt de informatie naar de leden.   

Informatieavond over gezondheid 

De Burenraad wil een informatieavond organiseren over gezondheid en PFAS met o.a. de 

gemeenten, GGD, RIVM, DCMR, Stowa en Onderzoeksraad voor Veiligheid. Onderwerpen voor deze 

avond zijn onder andere:  

- welke onderzoeken lopen er en welke staan gepland? 

- hoe zit het met PFAS en wat zijn de effecten van PFAS op de gezondheid? 

- welke rol speelt de eerstelijns gezondheid (o.a. huisartsen) bij deze onderzoeken? 

- hoe zit het met de moestuinen? Wat mag je eten? 

- wat zijn pressiemiddelen als bedrijven de uitstootnormen overschrijden?  

Bert heeft binnenkort een afspraak met de contactpersoon voor de bedrijven bij de gemeente 

Dordrecht. Verder is hij van plan om als voorzitter van de Burenraad samen met een lid een 

kennismakingsrondje te doen langs de verantwoordelijke wethouders van Dordrecht, Papendrecht 

en Sliedrecht en zo mogelijk de burgemeesters.  

Rondvraag 

Dick Naafs heeft twee punten. Ten eerste complimenteert hij DuPont met de publicatie InZicht: een 

goed blad. Het tweede punt is n.a.v. de notulen van de afgelopen vergadering in september over het 

monitoringsonderzoek van het Waterschap Rivierenland. Dick heeft met Marc Reijmers van 

Chemours afgesproken dat ze de resultaten van het moestuinonderzoek afwachten en daarna 

vervolgacties bepalen, ook in samenspraak met Waterschap Rivierenland.  

Jans Sieben vraagt naar een Nederlandse vertaling van het Responsible Care verslag van Chemours. 

Harmen Geers geeft aan dat deze er niet is omdat het een wereldwijd verslag is. Hij biedt aan om het 

verslag te checken voor de Burenraad op relevante informatie voor Dordrecht en die gedeeltes te 

vertalen.  

 

De volgende overlegvergadering is op dinsdag 1 februari 2022.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/10/rapport-ilt-drinkwaterkwaliteit-2020

