CHEMIE

Afgebladderd imago
in Dordrecht zit
DuPont lelijk dwars
Directeur Europa wil betere relaties met omgeving
Hans Verbraeken
Dordrecht

Directeur DuPont Europa Govert Griffioen: ‘We gaan met de stofkam door de hele fabriek.’
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Chemieconcern DuPont in Dordrecht zit in zijn maag met het in
de afgelopen jaren afgebladderde
imago, veroorzaakt door een aanhoudende stroom van incidenten
rond de fabriek. Het Amerikaanse bedrijf (wereldwijd 52.000 personeelsleden, 300 werknemers in
Dordrecht)wilderelatiemetdeomgeving verbeteren, zegt Govert Griffioen,manufacturingdirectorEurope van DuPont, in gesprek met Het
Financieele Dagblad.
DuPont belooft vaker om de tafel te gaan met omwonenden en
overheden, en het lanceert binnen
enkele weken een website met informatie over de fabriek. Griffioen: ‘We zien in de omgeving dat
de gedachten over ons bedrijf veranderd zijn. We zitten heel dicht bij
onze omliggende gemeenten, dus
we moeten extra goede buren zijn
en willen overlast voorkomen. Dat
hebben we misschien de afgelopen
periode minder duidelijk gecommuniceerd.’
Het sinds 1962 in Dordrecht gevestigde bedrijf — toen nog zonder
woonwijken eromheen — is de afgelopen twee jaar in opspraak geraakt door een reeks alarmerende
kwesties. De jarenlange emissies
van de mogelijk kankerverwekkende stoffen en de lekkage van
formaldehydegas in augustus en
oktober, ook volgens de autoriteiten een ‘zeer zorgwekkende stof’.

Er lopen tal van officiële onderzoeken, op last van het Rijk, de
provincie Zuid-Holland, het Openbaar Ministerie en lokale gemeenten. DuPont Dordrecht staat inmiddels‘onderverscherptenverzwaard
toezicht’ van de provincie. ‘Gezien
het nieuws van de laatste jaren en
maanden is het begrijpelijk dat
mensen zich zorgen maken. We
werken er hard aan om de beeldvorming weer op het goede spoor
te krijgen’, zegt Griffioen.
Meer openheid over de activiteiten in Dordrecht is daarbij volgens
DuPont de sleutel. ‘We willen een
black-boxgevoel voorkomen. Men
ziet het hek, de activiteiten. We willen voorkomen dat mensen het gevoel hebben dat hier enge dingen
gebeuren.’
Of de kou daarmeeuit de lucht is,
moetnogblijken.AanstaandezaterdagzullenbewonersvanDordrecht,
Sliedrecht en Papendrecht optrekken naar de fabriekspoort van DuPont en het nabijgelegen chemiebedrijf Chemours. ‘We hebben nog
weinig zicht op wat er precies gaat
gebeuren. We bereiden ons erop
voor’, aldus Griffioen. ‘We zullen er
zijn. We weten dat het vreedzaam
zoumoetenzijn.Alser behoefteaan
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is, staan we de mensen te woord.’
Die openheid geldt wat betreft
DuPont vooralsnog niet de mogelijkeuitstootvanC8(eenhulpstofvoor
de productie teflon) en DMAc (een
oplosmiddel voor de productie van
lycra). Griffioen: ‘Daarnaar lopen
nog allerlei officiële onderzoeken.
Dus kunnen wij daarover niets zeggen.Wewachtenopafrondingdaarvan en willen daar niet over speculeren. Het C8-dossier wordt nu
behandeld door Chemours, dat de
desbetreffende fabriek in juli 2015
overnam.’
Op dit moment is Griffioens
hoofdzorg de recente formaldehydelekkage, ‘voorvallen waar we
echt niet trots op zijn’. Op 10 augustus lekte er voor het eerst formaldehyde (gebruikt voor de productie van kunststof) uit de fabriek.
DuPont dacht het probleem opgelost te hebben, maar het ging weer
mis. ‘Daar zijn we op 12 augustus
achtergekomen en we hebben dat
gerapporteerd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Toen er
op 10 oktober opnieuw een lekkage
was, hebben we op aandringen van
de provincie zelf beslist de productie van twee lijnen stil te leggen. En
die productie ligt nog steeds stil.’
DuPont doet nu onderzoek, samen met een externe partij. ‘We
gaan met de stofkam door de hele
fabriek’, aldus Griffioen. ‘Om herhaling te voorkomen. We willen tot
de grond van het gebeuren gaan om
uit te sluiten dat het nog een keer
gebeurt.’

