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Chemours is een naam die u misschien herkent, maar er is veel over ons bedrijf dat u misschien niet weet. 
Bij Chemours hebben we het standpunt ingenomen om niet alleen een goede beheerder van het milieu te 
zijn, maar zelfs een leider. Onze chemie maakt de productie mogelijk van groene waterstof, brandstofcellen, 
lithium-ionbatterijen en andere producten die cruciaal zijn voor de Europese Green Deal, de-carbonisatie van 
de economie en de wereldwijde energietransitie. Het Chemours-team op onze productielocatie in Dordrecht, 
bestaande uit zo’n 500 getalenteerde en hooggekwalificeerde medewerkers, werkt elke dag hard om ervoor te 
zorgen dat onze producten op verantwoorde wijze worden vervaardigd, terwijl we ernaar streven een leider in 
onze sector te zijn op het gebied van duurzame bedrijfsvoering.

Onze toewijding tonen we door onze acties. Sinds 2018 hebben we de emissies van onze vestiging aanzienlijk 
verminderd, waardoor we een vermindering van de emissies van HFPO-DA (een hulpstof in de Gen-X technologie) 
met meer dan 99% hebben bereikt. We liggen op schema om alle emissies van gefluoreerde stoffen door 
onze vestiging met 80% te verminderen tegen 2024, op weg naar uiteindelijk een algehele vermindering 
van 99% voor het einde van het decennium. We hebben dit gedaan door te investeren in toonaangevende 
technologieën voor milieubeheersing. We blijven onderzoek doen naar en investeren in projecten om stoffen uit 
ons afvalwater te recyclen, ons energieverbruik te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, 
waardoor we ons positioneren om netto nul broeikasgasemissies van onze operaties te bereiken tegen 2050. 
We hebben de best beschikbare technologieën geïmplementeerd waarvan bewezen is dat ze werken, en blijven 
alternatieve technologieën onderzoeken.

Gezien onze toewijding om voorop te lopen en te investeren in bewezen oplossingen lijkt het een tegenstelling dat 
we deze week voor de rechtbank beroep aantekenen tegen een ambtshalve besluit van de Provincie Zuid-Holland. 
Dit besluit stelt strengere tijdlijnen vast voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen dan moderne, 
bewezen technologieën ons in staat stellen te bereiken. Hoewel Chemours een reductie van 99% omarmt en wil 
bereiken, betwisten wij dat er al bewezen technologie beschikbaar is om meer dan 80% reductie te bereiken, 
zoals in het ambtshalve besluit verondersteld wordt. De toewijding van Chemours om een leider op milieugebied 
te zijn, is onwrikbaar. We werken dringend aan het identificeren van bewezen technologie waarmee we dat zo snel 
mogelijk kunnen doen, maar de door de Provincie gestelde deadline van 2025 is eenvoudigweg niet haalbaar.

Chemours blijft voor tal van zaken samenwerken met de verschillende overheidsinstanties. Daarbij geloven 
we bij Chemours dat we dezelfde doelen delen: duurzame, verantwoorde productie en een schoner milieu. 
Of het nu gaat om het verminderen van emissies, verantwoord omgaan met afval of het stellen van ambitieuzere 
milieudoelstellingen voor de toekomst, we hebben de plicht om adequate beslissingen te nemen op basis van 
geverifieerde wetenschappelijke gegevens.

Chemours daagt graag de status quo uit, we doen het elke dag terwijl we streven naar wetenschappelijke 
doorbraken die helpen een betere wereld te creëren; wanneer we autoriteit of beslissingen betwisten, doen we 
dat met tegenzin. Veel liever werken we samen om oplossingen te vinden waar zowel de samenleving als het 
bedrijfsleven baat bij hebben. Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, drinkwaterbeheerbedrijven en 
de overheid moeten samenwerken, waarbij wetenschap en veiligheid op de eerste plaats komen, om duurzame 
oplossingen te stimuleren en technologieën te ontwikkelen die ons helpen onze doelstellingen van 99% reductie 
van emissies van gefluoreerde stoffen met zekerheid te bereiken.

Waarom vertel ik u dit? Omdat we graag willen dat u meer weet over Chemours. Over onze producten die een 
belangrijke rol spelen in het realiseren van de voordelen van de Europese Green Deal. Over onze verantwoorde 
productie en onze toewijding om een leider op milieugebied te zijn. En, omdat Chemours belangrijk is voor de 
economie van Europa, Nederland en niet in de laatste plaats Dordrecht. Onze medewerkers wonen en werken 
in Dordrecht en omgeving. Zij maken een positief verschil in hun gemeenschap voor zichzelf, hun families, 
en hun buren.

Zoals we hebben gezien tijdens recente crises in toeleveringsketens is het lokaal produceren van essentiële 
materialen belangrijker dan ooit. En de fluorpolymeren die hier door Chemours worden vervaardigd, zijn 
van vitaal belang voor veel sectoren van onze economie – van auto’s, energiebeheer, verwarming en koeling, 
en levensreddende medische apparatuur tot computers en mobiele telefoons. De producten die onze 500 
medewerkers in Dordrecht maken, zijn niet alleen essentieel voor het bouwen aan een duurzamere toekomst of 
aan Europese strategische autonomie; ze ondersteunen de lokale economie en samenleving op verschillende 
manieren. Misschien wist u het nog niet: de producten die we maken, maken deel uit van ieders dagelijks leven.
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