
Verslag vergadering Burenraad DuPont en Chemours,
20 september 2022

Aanwezig namens de Burenraad: Marcel Schilten, Bianca van Rooij, Jans Sieben, Jeroen Bezemer,
Dick Naafs en voorzitter Bert Kandel
Ondersteuning Burenraad: Ap van der Pijl en Annelies de Back namens Com’an (verslag)
Aanwezig namens de bedrijven: Marc Reijmers (manager Milieu, Gezondheid, Veiligheid en
Duurzaamheid Chemours), Willem Buitelaar (communicatie DuPont), Roelant Rosman (manager
Gezondheid, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit DuPont) en René de Jonge (Plant Manager DuPont)
Afwezig: An Lemaire (Site Leader Chemours) en Harmen Geers (communicatie Chemours)

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering (31 mei 2022) is goedgekeurd. De populaire versie staat op de
website.

Vragen naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering
V: Is er al een datum bekend voor de werkconferentie?
A: Een kleine commissie gaat dit vanuit de Burenraad voorbereiden. Vooralsnog is er geen datum
vastgesteld.
V: Vorige vergadering is er een opmerking gemaakt over de trage reactie op mails die naar het
algemene mailadres van Chemours worden gestuurd.
A: Dit punt is verbeterd nu. Er wordt sneller gereageerd.

Mededelingen vanuit de Burenraad
De voortgang van de vlogs gaat soms wat moeizaam. Op de planning staat nog een vlog over de vraag
wat eenheden zoals nanogrammen nu precies inhouden. Aan Arcadis is gevraagd hieraan mee te
werken. Inmiddels zijn de opnames geweest voor een vlog over oppervlaktewater. Ook staan de
afvalstromen nog op de onderwerpenlijst. Verder is er een bijeenkomst over De Staart geweest in De
Merwelanden. De vorige keer waren de bedrijven niet uitgenodigd. Deze keer was dat wel het geval.
Namens Chemours was Marc Reijmers aanwezig. Er is gesproken over het vergroenen van de
Baanhoekweg.

Actualiteiten DuPont

Verandering eigenaar DuPont
DuPont heeft voor de wereldwijde verkoop van de Delrin® activiteiten (waaronder die in Dordrecht)
een bank in de arm genomen die gesprekken voert met potentiële investeerders. De verwachting is
dat er de komende maanden biedingen zijn en dat er voor het eind van het jaar een koper is. In
november staan de eerste bedrijfsbezoeken gepland.

Rechtszaak Lycra®
Op 7 juli is de uitspraak geweest in de rechtszaak rondom de ex-werkneemsters van de Lycra® fabriek.
DuPont heeft tot 6 oktober de tijd om een mening te vormen en te besluiten of het al dan niet in
hoger beroep gaat.

Inspecties
In de week van 12 september was er een bouwkundige inspectie naar aanleiding van een kleine
verbouwing van het laboratorium. In november staat de inspectie in het kader van het Besluit risico’s
zware ongevallen (Brzo) op de planning.
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Milieu
De aansluiting van de Delrin® Finishing fabriek op de oven van de Delrin® Chemical fabriek zorgt voor
flink minder uitstoot van formaldehyde in de lucht. Verder is DuPont bezig met een bodemrapport,
loopt er een afvalonderzoek en wordt gekeken hoe het bedrijf omgaat met bluswater. De rapportages
zijn in concept naar de overheid gestuurd. Daarna volgt een eindrapport dat resulteert in een plan
van aanpak. Volgens Dick Naafs is het mooi dat de emissies zijn gereduceerd. René de Jonge merkt op
dat dat een proces is dat nooit stopt en je uiteindelijk als bedrijf toe wilt naar nul emissies.

Communicatie en omgeving
● In juni is DuPont Inzicht verschenen met onder andere aandacht voor de nieuwe vergunning,

prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de relatie van DuPont met
het onderwijs. In deze editie is ook een lezersonderzoek opgenomen.

● In juli is het Responsible Care verslag 2021 verschenen.

Zomermiddagwandelingen
In de vakantieperiode waren er in samenwerking met Chemours zomermiddagwandelingen. Er waren
vier wandelingen gepland, maar vanwege de grote belangstelling zijn er twee extra georganiseerd. Op
23 september is de laatste wandeling. De bedrijven hebben het ervaren als een leuke manier van
interactie en de deelnemers zijn enthousiast. Wat opviel, is dat er weinig kritische vragen werden
gesteld. Was daar voldoende ruimte/tijd voor? Na het twee jaar niet te hebben kunnen doen
vanwege corona waren de wandelingen in elk geval een succes. De bedrijven gaan evalueren wat
goed ging en wat nog beter kan.

Actualiteiten Chemours

Voortgang vergunningen
Chemours test op de FEP-lijn een vervangende stof voor GenX. Drinkwaterbedrijven hebben
zienswijzen ingediend. Er zijn aanvullende vragen gesteld die Chemours beantwoordt. De verwachting
is dat in oktober de definitieve beschikking hierover komt. Er is nog steeds verscherpt toezicht op
Chemours. De frequentie is wel afgenomen. Was er eerst maandelijks een inspectie, nu is dat een
keer per twee of drie maanden.

Methoden op PFAS af te breken
Er zijn duizenden stoffen die onder de categorie PFAS vallen. Momenteel wordt er veel onderzoek
gedaan naar de afbreekbaarheid van PFAS. Er zijn nieuwe geavanceerde computermodellen en het is
bemoedigend om de onderzoeksresultaten te zien. Wetenschappers hebben een vrij eenvoudige
methode gevonden om PFAS af te breken. Dit werkt alleen bij grotere en geconcentreerde
hoeveelheden en de methode is nog niet getest en/of operationeel. Voor Chemours lijkt dit
vooralsnog geen oplossing te zijn volgens Marc Reijmers. Recentelijk heeft in de wetenschapsbijlage
van NRC een uitgebreid artikel gestaan over het afbreken van PFAS.

Moestuinonderzoek
Jans Sieben merkt op dat hij de uitkomst van het moestuinonderzoek niet verrassend vindt. Wat hij
jammer vindt, is dat er niemand van de bedrijven aanwezig was op de voorlichtingsavond in
Sliedrecht. Hij vindt dat de betrokken moestuinen/particuliere tuinders geholpen moeten worden. Zij
zouden bijvoorbeeld een handreiking kunnen krijgen over hoe anders te tuinieren in combinatie met
een compensatie van de kosten. Als voorbeeld noemt hij De Terp waar de grond is gesaneerd en
getuinierd wordt in bakken. Marc Reijmers geeft aan dat het probleem de aandacht heeft van
Chemours. Op dit moment ligt er een claim van vier gemeenten waarover deze week een
tussenvonnis komt. Daarna wordt de zaak opnieuw bekeken. De wens is een gesprek met de vier
betrokken wethouders te hebben.

2



Uitzending Zembla
De Burenraad geeft aan met gefronste wenkbrauwen de uitzending te hebben bekeken. In het
vooroverleg is er lang bij stilgestaan. De leden zijn geschokt door de feiten die naar boven komen en
hebben geconcludeerd dat dit niet strookt met de feiten de ze gepresenteerd krijgen van het bedrijf.
Marc Reijmers geeft aan dat Chemours al jaren samenwerkt met Indaver en dat dit een betrouwbare
partner is. Er is regelmatig overleg en er is toezicht vanuit Nederland en België. De uitzending was
ongenuanceerd en gekleurd. Marc verwijst naar het statement van Chemours richting de
buitenwereld en heeft de indruk dat er een proces gaande is van doelbewust onrust zaaien. Hij
refereert hiermee ook aan het moedermelkonderzoek (vermeende overschrijding van PFAS-norm)
waar emeritus hoogleraar De Boer uitspraken heeft gedaan die door hoogleraar Majorie van Duursen
(hoofd van de afdeling Milieu & Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) zijn
weersproken. Bianca van Rooij vraagt zich af met welke intentie het statement van Chemours is
gemaakt. Marc zegt dat Chemours betrokkenen vooraf wilde informeren met het juiste verhaal. De
Zeeuwse krant heeft dit overgenomen. De Burenraad vindt het statement kil en afstandelijk.
Conclusie is dat Chemours met zo’n statement de beeldvorming niet weerlegt. Ap van der Pijl legt uit
dat het de keuze van een redactie is wat er overgenomen wordt in de media. Vaak pikken ze er twee
of drie zinnen uit waar ze mee verder gaan. Communicatie is maakbaar. Overigens wordt er weinig
gereageerd op de commotie in de media. Ap zegt dat het lijkt alsof mensen wat murw zijn inmiddels.
Ze reageren niet of heel extreem op zaken. Hun bord ligt te vol met zaken zoals de energiecrisis, de
oorlog, corona et cetera. Het idee wordt geopperd dat er door bijvoorbeeld de overheid een avond
wordt georganiseerd waar deskundige voorlichting wordt gegeven over de problematiek rondom
moedermelk. Suggestie is Henk Klapwijk van de GGD.  De voorzitter van de Burenraad zal dit
doorgeven aan de gemeente.

Marc Reijmers merkt nog op dat de Amerikaanse CEO heeft gezegd na te denken hoe Chemours op
een of andere manier iets kan doen om te laten zien dat het bedrijf, hoewel het daartoe juridisch niet
verplicht is, begaan is met zaken uit het verleden die nu spelen.

Opzet vergadering
De aanwezigen zijn het erover eens dat de opzet van de vergadering deze keer beter was. Afspraak is
dat in een volgende vergadering het onderwerp afvalstromen nader wordt uitgediept.

Rondvraag
Jans Sieben meldt dat hij een fraai Responsible Care verslag heeft ontvangen van DuPont en vraagt
zich af of Chemours dit ook uitgeeft. Verder zou hij het fijn vinden als DuPont niet alleen met
woorden, maar ook via daden, bijvoorbeeld met een bos bloemen, een gebaar maakt richting de
Lycra® moeders. Willem Buitelaar geeft aan dat dit in dit stadium niet kan vanwege de
tussenuitspraak. René de Jonge merkt op dat de dames in de rechtszaal hebben gezegd dat DuPont
een fijne baas was destijds, dus dat de sfeer niet zo afstandelijk was als de media doen overkomen.

De volgende overlegvergadering is op 6 december 2022.

3


