
Vergadering Burenraad Chemours en DuPont

Marktontwikkelingen, milieu en communicatie

Op 31 mei jl. vergaderde de Burenraad van Chemours en DuPont met de directies over de
ontwikkelingen bij de bedrijven. Wat gaat goed en wat kan beter? En waar werken Chemours en
DuPont op dit moment aan op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid en de
relatie met de omwonenden en andere geïnteresseerden? Ook vertelde de Burenraad wat de plannen
zijn voor de communicatie met de omgeving. Daarnaast kwam de evaluatie van de raad aan bod (zie
voor deze evaluatie de aparte tekst).

De Burenraad

De Burenraad wil meer gaan communiceren met de omgeving en zo meer bekendheid krijgen. Er
komen nieuwsbrieven en het plan is een wervingscampagne voor nieuwe leden te starten. Ook is het
voornemen eind dit jaar een werkconferentie te organiseren over maximaal schone industrie. De
wens is verder meer thema-avonden te houden waar ruimte is voor discussies en waar hopelijk meer
mensen naartoe komen.

Chemours

Voor Chemours zijn de plannen voor groei uitgekomen. Er is veel vraag naar de producten en de
verwachting is dat die in de toekomst ook blijft. Chemours is trots op het bedrijf en het verhaal dat
het te vertellen heeft. In dat kader is er een nieuw promotiefilmpje: Courageous Chemistry, waarin
het verhaal van Chemours 2.0 in woord en beeld wordt verteld. De kern is dat het bedrijf er alles aan
doet om te zorgen voor de wereld en de omgeving. Het ambieert een voorbeeldrol als het gaat om
het verantwoord  produceren van belangrijke producten. Met als stip op de horizon: schone chemie.

Voor de vermindering van de uitstoot en vernieuwingen bij Chemours kwamen de volgende
onderwerpen aan bod. Er zijn luchtfilters geplaatst voor het zuiveren van GenX-stoffen uit de uitstoot
naar de lucht. Ook is de vergunning voor de maximaal toegestane uitstoot aangepast naar vier kilo
per jaar (de limiet was 366 kilo). Dit jaar is de oplevering van de permanente
waterzuiveringsinstallatie Aquarius, als vervanging van de succesvolle testinstallatie. De productielijn
Viton® APA stapt over naar een alternatieve hulpstof. Hierna volgen de andere productlijnen.

DuPont

DuPont wereldwijd gaat een aantal vestigingen afstoten. Het Amerikaanse bedrijf Celanese neemt de
vestiging in Landgraaf over. De vestigingen waar alles draait om Delrin®, zoals DuPont Dordrecht,
staan nog te koop. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 die verkoop is afgerond. De
huidige directeur Govert Griffioen krijgt per 1 juli a.s. een rol in het wereldwijde veranderingsproces
van de Delrin®-activiteiten. René de Jonge volgt hem op als directeur. René heeft 22 jaar in diverse
functies bij DuPont gewerkt. Afgelopen vier jaar was hij directeur van DuPont in België.

De vraag naar producten van DuPont Dordrecht is nog steeds hoog, maar ook de prijzen voor
grondstoffen zijn hoog. Verder is het vervoer moeilijk te organiseren vanwege een tekort aan
containers. Wat betreft milieu is er een aantal nieuwe maatregelen genomen als gevolg van de
nieuwe revisievergunning. Dit betreffen onder andere het monitoren van de bodem, verminderen van
de uitstoot naar de lucht, minder afval en de splitsing van de rioolafvoeren en de bijbehorende
monsterafnamepunten van Chemours en DuPont. De uitstoot van formaldehyde gaat flink omlaag
door de aansluiting van de Delrin® Finishing fabriek op de oven van de Delrin® Chemical fabriek.



Om DuPont meer op de kaart te zetten richting omgeving zijn er diverse activiteiten geweest zoals
Girls’ Day waarop middelbare scholieren kennismaakten met het bedrijf en aan de slag gingen met
techniek. Ook is er een vlog opgenomen over duurzaamheid en het gebruik van biomethanol. Deze
staat op de website van de Burenraad: www.burenraad.nl. In juni is er een nieuwe DuPont Inzicht
verschenen. Dit blad wordt huis-aan-huis verspreid onder de buren in Dordrecht, Molenlanden,
Papendrecht, Sliedrecht en Wijngaarden en is digitaal terug te vinden op www.dupontdordrecht.info

De volgende vergadering van de Burenraad is op 20 september a.s. Voor meer info:
www.burenraad.nl

http://www.burenraad.nl
http://www.dupontdordrecht.info
http://www.burenraad.nl

