
Vragen ESD 
  
Geachte heer Paas, beste René, 
  
Conform de tijdens het Presidium op 17 april 2019 gemaakte afspraken, zend ik je hierdoor nog een 
aantal vragen, ter voorbereiding van het debat komende woensdag. Ik verzoek je deze door te 
geleiden naar GS en reken er op dat deze ofwel voorafgaand aan het debat schriftelijk, ofwel tijdens 
het debat mondeling beantwoord kunnen worden.  
  
1. De TNO rapportages over de SiC vezels zijn gedateerd op 11 april en zijn “herzien”. Wat is er 
herzien en wanneer heeft GS voor het eerst kennis genomen van de resultaten van de metingen?  
2. Heeft GS extern juridisch advies ingewonnen over de mogelijkheden om een last onder dwangsom 
of een last onder bestuursdwang op te leggen? Is daarop ook een second opinieonderzoek gevraagd?  
3. Waarom is er niet gekozen voor een last onder bestuursdwang (tijdelijke sluiting, totdat het proces 
zo is ingericht dat de uitstoot nul is), eventueel als sanctie op een hernieuwde uitstoot van SiC? Dus 
in plaats van een boete, een sluiting als een en ander na de begunstigingstermijn niet onder controle 
is. 
4. Is de meest recente grote blazer (op 14 april 2019) onderzocht (door TNO)? Zo ja, wanneer zijn de 
resultaten te verwachten? Zo nee, waarom niet?  
5. Er is ondermeer ook teveel Nikkel uitgestoten: wordt daarop ook actie ondernomen? Zo ja, welke, 
zo nee, waarom niet?  
6. In hoeverre en met welke middelen worden de omwonenden (nader) geïnformeerd? Wordt er een 
bewonersavond georganiseerd? Zo ja, wanneer, zo nee, waarom niet? 
7. ESD heeft op 29 januari 2019 een zienswijze ingediend. Wat is de reden dat het daarna nog 11 
weken heeft geduurd, voordat een besluit is genomen?  
8. Aanvankelijk heeft u een begunstigingstermijn van 12 weken genoemd. Uiteindelijk wordt in het 
besluit een termijn van 8 weken bepaald. Op andere plekken wordt echter ook weer verwezen naar 
de 12 weken. Welke begunstigingstermijn geldt nu en waarom is voor 8 ipv 12 weken gekozen?   
9. Zijn nieuwe metingen naar SiC vezel voorzien (kort) na afloop van de begunstigingstermijn? Zo ja, 
hoe lang zal het naar verwachting duren voordat de resultaten daarvan bekend zijn? Zo nee, waarom 
niet?  
10. Wanneer worden de meetpunten, die in oktober 2018 zijn aangekondigd, geplaatst? Zijn die 
meters geschikt om SiC vezels te meten? 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jan Hein Mastenbroek,  
SP Statenfractie Groningen  
 


