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Maatregelen n.a.v. formaldehyde incidenten bij DuPont

Geachte Statenleden,

Maandagavond 10 oktober 2016 heeft er een incident met formaldehyde 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. Uiteraard zien wij er op toe dat er
geen activiteiten plaatsvinden voordat DuPont een veilige situatie kan garanderen. 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 heeft aangetoond middels veiligheidsstudies dat zij voldoen'de maatregelen

heeft genomen om de Delrin fabriek veilig te kunnen bedrijven zowel in technisch opzicht als
qua bediening door operators.

Het incident van 10 oktober 2016 volgt kort op een eerder incident met formaldehyde tussen 10

en 12 augustus 2016. Op 26 september 2016 heb ik u daarover geïnformeerd. Naar aanleiding
van dit incident heeftOZHZ namens de provincie op 30 september 2016 een rapportage van

DuPont ontvangen waarin de feiten chronologisch in kaart zijn gebracht. Op basis hiervan en op
basis van het incident van l0 oktober 2016 heeft de provincie geconcludeerd dat extra

maatregelen nodig zijn tegen DuPont. Via deze brief informeer ik u over de nadere voorgenomen
maatregelen.

Maatregelen

Voor GS staan gezondheid en veiligheid voorop. Het bedrijf is primair zelf verantwoordelijk voor
de bedrijfsvoering. Om een veilige situatie af te dwingen en herhaling te voorkomen verzwaren en
verscherpen wij het toezicht en nemen wij verschillende maatregelen richting DuPont.

Bezoekadres

Zuid-Hollandple¡n 1

2596 AW Den Haag

Tram I en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tièn m¡nuten lopen.

De parkeenuimte voor

auto's is beperkt.

Ehf;Effi



Ons kenmerk

PZH-20r 6-568098369

e'|'jr'fiUoILAND

. Onderzoeksverplichting

ln het gesprek dat op 11 oktober 2016 met de directie van DuPont heeft plaatsgevonden is

aangegeven dat DuPont de Delrin fabriek niet mag opstarten voordat het bedrijf 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.

o Verscherpen en verzwaren meldregime voor DuPont

Het meldingsregime voor DuPont wordt verscherpt en verzwaard. Dit houdt in dat alle voorvallen

zo spoedig mogelijk dienen te worden gemeld, ongeacht de zwaarte.

. Verscherpen en verzwaren van het toezicht

Als gevolg van de incidenten en de geconstateerde tekortkomingen wordt het toezicht verscherpt

en verzwaard bij DuPont. Onder andere door het uitvoeren van extra (on) aangekondigde

inspecties. ln november 2016 zal er samen met de lnspectie SZW en de veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid een BRZO-controle worden uitgevoerd op het veiligheidsbeheerssysteem.

. Start procedure opleggen last onder dwangsom voor het te laat melden van ongewone

voorvallen en het onvoldoende spoedig overleggen van relevante informatie

Tussen 10 en 12 augustus 2016 is berekend da| er 2730 kg formaldehyde weggelekt is. Uit

onderzoek blijkt dat er ongewone voorvallen hebben plaatsgevonden. Hiervoor geldt vanuit de

wet milieubeheer een meldingsplicht en de verplichting tot het treffen van maatregelen. Gezien

het feit dat formaldehyde een zeer zorgwekkende stof is en nadelige gevolgen kan hebben voor

het milieu, hadden de ongewone voorvallen zo spoedig mogelijk gemeld moeten worden. De

provincie start de procedure op voor meerdere lasten onder dwangsom, gericht op het zo spoedig

mogelijk melden van een ongewoon voorval en het verstrekken van gegevens die van belang zijn

om de aard en ernst van de gevolgen voor het milieu te kunnen beoordelen.

. Start procedure opleggen last onder dwangsom voor overtredingen vanuit het Brzo 2015

en Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 ( Brzo 2015) stelt eisen aan de meest risicovolle

bedrijven van Nederland. Ook regelt het besluit de wijze waarop de overheid daarop toeziet. Het

Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Op basis van deze

regels start de provincie een last onder dwangsom procedure op voor overtredingen die door

DuPont zijn gemaakt. Dit is een preventieve maatregel ter bevordering van de veiligheid en het

voorkomen van incidenten. Voor het opnieuw opstarten van de fabriek heeft er geen onderzoek

plaatsgevonden naar de oorzaak van het incident. Zo zijn er dus ook geen maatregelen genomen

om dit in de toekomst te voorkomen. Om herhaling van deze overtreding te voorkomen wordt ook

hiervoor een last onder dwangsom procedure gestart.
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lk hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zal u uiteraard op de hoogte houden

van toekomstige ontwikkelingen in dit dossier.

Hoogachtend,

R.A. Janssen

Afschrift aan:

- BenW Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht, lenM;
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