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Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering (20 september 2022) is goedgekeurd. De populaire versie staat
op de website.

Mededelingen vanuit de Burenraad
Afgesproken is dat deze vergadering in het teken van afvalstromen staat. Als gasten zijn
Rijkswaterstaat (RWS) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uitgenodigd. RWS heeft twee
weken geleden te kennen gegeven geen mensen beschikbaar te hebben en bij de ILT was de
uitnodiging vertraagd binnengekomen en daardoor was het te kort dag. Beide partijen hebben wel
informatie toegestuurd. Wat de Burenraad opmerkt, is dat er bij veel partijen koudwatervrees is. Dat
is ook merkbaar bij het opnemen van de vlogs. Het dossier ligt erg gevoelig. Zeker nu ook de
landelijke en lokale politiek zich ermee bezighoudt. De VVD-fractie in Dordrecht maakt zich zorgen
over het afval dat mogelijk op termijn niet meer naar België (Indaver) mag worden vervoerd en heeft
daar vragen over gesteld. Er is behoefte aan toegankelijke en begrijpelijke informatie over
afvalstromen. De Burenraad heeft aan de bedrijven gevraagd de informatie over afvalstromen op een
heldere manier te delen. De centrale vraag is hoe leggen de bedrijven op een simpele manier aan de
buitenwereld uit wat ze doen met afvalstromen.

Afvalstromen
DuPont heeft een aantal sheets aangeleverd met cijfers over de afvalstromen. Roelant merkt op dat
deze cijfers ook jaarlijks worden gedeeld in het Responsible Care verslag. Naar aanleiding van het
thema afvalstromen heeft Dick een rondleiding gekregen bij DuPont. Hij heeft het proces gezien en
ook heeft DuPont in woord en beeld verteld hoe het met afvalscheiding omgaat.

Namens Chemours legt Wim aan de hand van sheets de logistiek van de afvalstromen van Chemours
uit. Kritische opmerking van de Burenraad richting bedrijven is dat je geletterd moet zijn om op dit
moment te begrijpen wat de bedrijven communiceren over de afvalstromen. Hoe ga je de cijfers op
een betere manier duiden en neem je daar de achterdocht mee weg? Suggestie is dat er per bedrijf
een eenvoudige infographic komt, eventueel met diepere lagen die een filmpje tonen, die inzichtelijk
maakt wat er met het afval gebeurt. Het is belangrijk je verhaal goed te vertellen. Afgesproken wordt
dat een vertegenwoordiging van de Burenraad en Ap met Harmen en Willem en hun experts
overleggen hoe de rapportage over de afvalstromen het beste vormgegeven zou kunnen worden.

Uitzending Zembla
De uitzending van Zembla heeft mensen wakker geschud en roept veel vragen op. Marc onderstreept
dat daar onterecht een beeld is neergezet dat stoffen van Chemours via een afvalverwerker in de
Schelde terechtkomen. Dit is dan ook weerlegd door de Belgische overheid en Indaver. Eind oktober
is Chemours verrast met een brief van de staatssecretaris die aangeeft dat de ILT het voornemen
heeft het transport van fluorhoudend afval van Nederland naar Indaver in België te verbieden. Er is
twee weken de tijd geweest om zienswijzen in te dienen. Dit heeft zowel Indaver als Chemours
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gedaan. De zaak is nu in handen van de ILT die het zorgvuldig bestudeert. In Nederland zijn geen
draaitrommelovens die fluorhoudend afval kunnen verwerken. Indaver is een van de bedrijven buiten
Nederland die werkt met een draaitrommeloven, en daarmee het desbetreffende afval volgens de
strengste normen verwerkt. Dus als het verbod er daadwerkelijk komt, wordt voor Chemours het
onderzoek naar alternatieven urgenter. An verduidelijkt dat er geen extra risico is als het afval op de
site wordt opgeslagen, maar dat het niet wenselijk is voor de bedrijfsvoering en er ook geen
oneindige opslagcapaciteit is. De Belgische regering zegt dat Indaver, en daarmee ook Chemours, aan
de vergunning voldoet en de Nederlandse regering ziet het anders. Een bijzondere situatie die
volgens Dick wordt veroorzaakt doordat er in de Schelde PFAS is aangetroffen van andere bedrijven.
De voorgenomen maatregel van de ILT helpt niet voor de vermindering van PFAS-lozingen door
andere Belgische bedrijven in de Schelde. Het creëert slechts problemen voor Nederlandse bedrijven.

Dick vraagt hoe het met het onderzoek zit naar PFAS in het water rondom de Van Brienenoordbrug.
Wim zegt dat alles meerdere keren is gecheckt en dat het niet van Chemours afkomstig kan zijn. RWS
kan het ook niet herleiden. Er is ook op de site van Chemours onderzoek gedaan maar vanuit de
procesvoering is het niet te verklaren. Het kan eventueel ook te maken hebben met de manier van
bemonsteren bij de Van Brienenoordbrug. Jans vraagt zich af of het te achterhalen is waar het
vandaan komt als je de snelheid van de stroming bekijkt. RWS doet onderzoek, maar vooralsnog is
het niet te verklaren. Aanbeveling van de Burenraad is dat Chemours en RWS met elkaar en met de
universitaire onderzoeker in gesprek gaan om verduidelijking te krijgen over de berekeningen en de
bemonstering. Bert brengt deze aanbeveling onder de aandacht van RWS.

Open brief AD De Dordtenaar, An Lemaire
De Burenraad vraagt zich af wat de doelstelling is van deze brief. An verklaart dat het de eerste stap is
om meer naar buiten te treden als bedrijf. “We zijn te veel naar binnen gericht nu en zullen meer
extern moeten uitleggen wat we doen. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw communicatieplan.
Vandaag (6 december 2022, red.) moet Chemours een hobbel nemen in de rechtszaal en dat wilden
we naar buiten toe communiceren.” An zegt zich te realiseren dat het beter kan, maar dat het een
proces is. Het moest snel gebeuren en in overleg met het moederbedrijf in de Verenigde Staten.
Opmerkingen van de Burenraad zijn dat het een te moeilijke en te lange brief is voor de gemiddelde
lezer van AD De Dordtenaar en dat het jammer is dat de Burenraad niet heeft mee kunnen denken of
lezen. Jans merkt op dat hij het in elk geval fijn vindt dat er iets is gecommuniceerd. An dankt
iedereen voor de feedback en neemt deze ter harte. De Burenraad biedt aan mee te denken over de
uitwerking van het communicatieplan. Dat plan zal als het klaar is op de agenda van de volgende
overlegvergadering komen. De directie van Chemours neemt dit aanbod in overweging.

Rechtszaak 6 december 2022
Chemours heeft beroep aangetekend tegen een ambtshalve besluit van de provincie Zuid-Holland dat
een strengere tijdlijn voorschrijft voor het terugdringen van de uitstoot van gefluorineerde
koolwaterstoffen. Met gebruik van de best beschikbare technieken is deze termijn niet haalbaar.
Chemours wil een uitstootvermindering van 99 procent, maar betwist dat er op dit moment al
techniek beschikbaar is om meer dan 80 procent vermindering voor 2024 te halen. Het bedrijf doet er
alles aan om met de nieuwste technieken uitstoot de reduceren, maar de termijn van 2025 is niet
realistisch, Chemours streeft naar eerder dan 2030. De verwachting is dat er over minimaal twaalf
weken een uitspraak komt.

Rondvraag
Marc Reijmers refereert aan het artikel in AD De Dordtenaar waarin Meindert Stolk van de provincie
Zuid-Holland zegt dat Chemours zich keurig aan de vergunning houdt. ‘De afgelopen drie jaar is er
welgeteld één lichte, administratieve overtreding geweest. De suggestie dat het daar één grote
misstand is, is feitelijk onjuist.’ In het kader hiervan vraag de Burenraad zich af of er nog steeds
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verscherpt toezicht is. Marc en An zeggen dat er nog steeds verscherpt toezicht is, maar dat het
bedrijf dat prima vindt omdat er niets te verbergen is.
Harmen Geers merkt op dat hij de derde vlog van de Burenraad erg goed vindt en vraagt of er nog
meer in het verschiet liggen, waarop Ap antwoordt dat er sowieso nog twee aankomen. Verder vraagt
hij aan de Burenraad om een kritische blik te werpen op de vernieuwde website van Chemours en de
reacties terug te koppelen.
Bert Kandel deelt mee dat het voornemen is om in het voorjaar een laagdrempelige
Burenraadvergadering te organiseren in de hoop meer mensen erbij te betrekken en eventueel
nieuwe leden te werven. De Burenraad gaat met Harmen en Willem in gesprek hierover. Eventueel
kan deze vergadering aan een rondleiding worden gekoppeld. Belangrijk is wel dat deze vergadering
dan breder wordt aangekondigd.
Jans Sieben wil graag weten wat de status is van de verkoop van Delrin®. René vertelt dat er
gesprekken zijn met partijen. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2023 gegadigden zijn
die komen kijken. De wereld is veranderd, dus het gaat minder snel dan aanvankelijk gedacht. Voor de
zomer zal de deal nog niet rond zijn, maar de overtuiging is dat het volgend jaar gaat lukken. Ook wil
Jans weten hoe het met de rechtszaak Lycra staat. René meldt dat DuPont in hoger beroep is gegaan
en dat er verder op dit moment inhoudelijk niets over te melden is. Tot slot wil Jans toosten met
schoon regenwater met Marc. Wethouder Tanja de Jonge van de gemeente Dordrecht is op bezoek
geweest bij De Terp, en er is geconcludeerd dat het regenwater dat Moestuin De Terp opvangt van
goede kwaliteit is en gedronken kan worden.
An Lemaire en Marc Reijmers delen tot slot mee dat ze binnenkort een gesprek hebben met Johan
Vollenbroek.
René de Jonge meldt dat Tanja de Jonge in januari bij DuPont op bezoek komt.

De volgende overlegvergadering is op 14 maart 2023.
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