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Herstart Delrin fabriek DuPont
Geachte Statenleden,

Op 11 oktober 2016 heb ik u geTnformeerd dat er op maandagavond 10 oktober 2016 een
incident met formaldehyde heeft plaatsgevonden bij de Delrin fabriek van DuPont in Dordrecht.
Nadat ik de melding van het incident, via de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ontving, heb
ik diezelfde avond aangedrongen op het onmiddellijk stopzetten van twee productielijnen van de
Delrin fabriek. DuPont heeft daarop besloten om deze productielijnen, tot nader order stil te
leggen. ln de brief bent u tevens op de hoogte gesteld van de extra maatregelen die namens GS
zijn opgelegd aan DuPont.
Er heeft op 11 oktober 2016 een gesprek met de directie van DuPont plaatsgevonden. ln dat
gesprek is aangegeven dat DuPont, naar de mening van de provincie, de Delrin fabriek niet mag
opstarten voordat het bedrijf aan het bevoegd gezag heeft aangetoond middels veiligheidsstudies
dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om de Delrin fabriek veilig te kunnen bedrijven
zowel in technisch opzicht als qua bediening door operators.
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ln de last onder dwangsom van 12 oktober 2016, is dan ook de volgende last opgelegd voor het
ongedaan maken van de overtreding "het uiterlijk binnen drie maanden veiligheidsstudies uit te
(laten) voeren door een onafhankelijke, externe deskundige naar alle onderdelen van de Delrin
Chemicalfabriek en het plan van aanpak ter beoordeling toe te sturen aan het bevoegd gezag".
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DuPont heeft op 11 november 2016 OZHZ per brief geinformeerd dat de veiligheidsstudies en het
plan van aanpak zijn opgesteld en op 9 november 2016 door een onafhankelijke expert, te weten
ingenieursbureau Witteveen & Bos, zijn bekrachtigd. OZHZ heeft de veiligheidsstudies en het
daarbij ingediende plan van aanpak van DuPont beoordeeld. De conclusie is dat voldaan wordt
aan de eisen die in de dwangsom van 12 oktober 2016 zijn gesteld aan het hervatten van het
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productieproces in de Delrin fabriek.

@

Ons kenmerk

PZH-2016-571712814

provincie

Zuta HorreNo

Gedeputeerde Vermeulen en ik hebben op 15 november 2016 de directie van DuPont, waarbij
ook de directie van Chemours aanwezig was, gesproken over de resultaten van de veiligheidsstudies en het plan van aanpak van DuPont. Naar aanleiding van de uitkomsten van de
veiligheidsstudies, hebben wij de directie van Chemours in ovenveging gegeven om vergelijkbare

veiligheidsstudies uit te voeren.
ln de loop van woensdag 1 6 novemb er 2016 zal DuPont beginnen met de voorbereidingen om de
twee stilgelegde productielijnen van de Delrin fabriek op te starten.
lk vertrouw er op u voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd en blijf u uiteraard op de
hoogte houden van relevante ontwikkelingen.
Hoogachtend,
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