
Stormleed
Eerste najaarsstorm raast over het land:
zeker vijf gewonden en véél schade P10

FOTOANP/ROWINVANDIEST

DeDordtenaar

8(HLALLE![UUUVV)+l-o-i-b-g24 uur nieuws online ad.nl

Bewolkt met

zo nu en dan

regen.

P23

MA DI WO

13° |9° 11° | 10° 10° |5°

Chemisch bedrijf Dupont be-

tuigt spijt. De onderneming uit

Dordrecht betreurt de lekkage

van gevaarlijke stoffen op het

fabrieksterrein en de slechte

communicatie met omwonen-

den.

Ingrid de Groot

Peter Groenendijk

Dordrecht

,,Mensen zijn het vertrouwen in de
fabriek kwijt, en dat betreuren we’’,
zegt directeur Europa Govert Grif-
fioen. Hij spreekt voor het eerst uit-
gebreid over de incidenten op het
fabrieksterrein en de onrust in de

wijk eromheen. In augustus ont-
dekte het bedrijf dat via een lek al
twee dagen lang de stof formalde-
hyde naar buiten stroomde. Bij de
ontdekking was al 2730 kilo van het
giftige gas vervlogen. ,,We zijn er
niet trots op dat dat is gebeurd’’,
zegt Griffioen. ,,Dit soort inciden-
ten mag gewoon niet voorkomen.’’
Dupont maakte de omvang van de
lekkage pas anderhalve maand later
bekend.

Kritiek
Griffioen begrijpt de zware kritiek
daarop. ,,We waren met onszelf be-
zig en met het oplossen van het
probleem. We waren de buitenwe-

reld in zekere zin vergeten.’’
Nadat in oktober opnieuw een

lekkage plaatsvond, werd de fabriek
gedurende een maand stilgelegd.

Deze week start Dupont de fabriek
weer op. Griffioen: ,,We hebben de
fabriek volledig uitgekamd om te

voorkomen dat zoiets nog een keer
gebeurt. Wat mij betreft komt dit
nooit meer voor.’’

Het imago van Dupont heeft eer-
der al ernstige schade opgelopen
door de jarenlange uitstoot van C8,
een stof die sinds 2013 te boek staat
als zeer zorgwekkend, maar waar
intern al langer zorgen over waren.
Griffioen wil op die kwestie niet
ingaan, omdat die nu valt onder
Chemours, een afsplitsing van het
bedrijf.

Hij bestrijdt dat de locatie van de
fabriek, vlakbij een grote woon-
wijk, verkeerd is. ,,Wij hebben geen
enkele reden om hier weg te gaan.’’
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Dupontbetreurt lekkage
‘Niet trotsdatdit isgebeurd, zoietsmagniet voorkomen’

Merkel wil
het karwei
afmaken
rOtterDAM Angela
Merkel gaat voor een
vierde termijn als bonds-
kanselier. De druk is onge-
kend hoog. Van haar
wordt verwacht dat ze de
wereld gaat redden. Het is
niet echt een verrassing,
maar toch werd er met
spanning naar uitgekeken.
Na lang de boot afhouden
(,,Ik maak mijn plannen
pas bekend als het mo-
ment daar is.”), zei Angela
Merkel (61) gisteren dat ze
voor nog eens vier jaar de
leider van de CDU én van
Duitsland wil zijn.

Loodzwaar
Ze had geen tegenkandi-
daat: niemand durfde te
gaan voor het loodzware
ambt. Als ze na de verkie-
zingen van september
2017 weer aan de slag mag,
moet ze eerst de schade
herstellen die de vluchte-
lingencrisis aanrichtte.
Met haar woorden ‘Wir
schaffen das’ had ze het
idee dat ze het enige fat-
soenlijke deed, maar de
stroom vluchtelingen be-
zorgde haar partij forse
nederlagen in deelstaat-
verkiezingen. P7

Verkeerde locatie?
Wij hebbengeen
enkele redenom
hierweg tegaan

—GovertGri*oen
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