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Voortgangsbericht; de stappen om de emissie van 
siliciumcarbide vezels bij ESD-SIC BV te voorkomen

Geachte dames en heren,

Aanleiding
In uw vergadering van 24 april 2019 hebben wij u toegezegd dat wij u actief zullen informeren over de stappen 
om de uitstoot van siliciumcarbide vezels bij ESD-SIC BV te voorkomen. Mede naar aanleiding van de emissie 
van de vezels heeft uw Staten op 24 april 2019 de motie 'van gedogen naar handhaven' met betrekking tot 
ESD-SIC BV aangenomen.

Gelet op onder meer deze motie en de toezegging u actief te informeren, zien wij aanleiding u te berichten over 
de stappen in de lopende bezwaarschriftprocedure, in de behandelde voorlopige voorziening en in de 
behandeling van de ingediende vergunningprocedure naar aanleiding van de uitspraak van de 
voorzieningenrechter.

De genomen stappen sinds 16 april 2019
Bezwaar en voorlopige voorziening ESD-SIC BV
Gedeputeerde Staten hebben op 16 april 2019 de last onder dwangsom opgelegd aan ESD-SIC BV ter 
beëindiging en het beëindigd houden van de emissie van siliciumcarbide vezels. ESD-SIC BV heeft tegen ons 
besluit van 16 april 2019 bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland om 
een voorlopige voorziening hangende het bezwaar gevraagd. Het verzoek van ESD-SIC BV is behandeld 
tijdens de zitting van dinsdag 11 juni 2019.

Uitspraak voorzieningenrechter
Bij uitspraak van 21 juni 2019 heeft de voorzieningenrechter ons besluit van 16 april 2019 voor onbepaalde tijd 
geschorst. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat ESD-SIC BV 'de kans moet worden gegeven om 
alsnog een aanvraag vooreen vergunning voorde emissie van siliciumcarbide vezels te doen.'.

De voorzieningenrechter veronderstelde daarbij dat ESD-SIC BV binnen twee maanden de ontvankelijke 
aanvraag zal doen en de ter zitting toegezegde maatregelen om tot vermindering van de emissie van 
siliciumcarbide vezels te komen direct zal invoeren en ingevoerd houden totdat op de vergunningaanvraag is 
beslist. De voorzieningenrechter heeft er voorts op gewezen dat mocht ESD-SIC BV niet aan deze voorwaarden 
voldoen, het Gedeputeerde Staten 'vrij staat om opheffing van deze voorlopige voorziening te vragen.'.

Vooroverleg
Na de uitspraak van de voorzieningenrechter is, op initiatief van ESD-SIC BV, op 12 juli 2019 gestart met het 
vooroverleg over de inhoud en de indiening van de aanvraag. ESD-SIC BV heeftop 30 juli 2019 de concept
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vergunningaanvraag aan de Omgevingsdienst Groningen voorgelegd. De Omgevingsdienst Groningen heeft op 
9 augustus 2019 de schriftelijke reactie gegeven richting ESD-SIC BV en die op 14 augustus 2019 mondeling 
met het bedrijf besproken.

Vergunningaanvraag
Gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter was ESD-SIC BV gehouden om uiterlijk op 21 augustus 
2019 een ontvankelijke vergunningaanvraag bij ons in te dienen. Op 21 augustus 2019, gedateerd op 
20 augustus 2019, heeft ESD-SIC BV de aanvraag om een veranderingsvergunning terzake de emissie van 
siliciumcarbide vezels bij ons ingediend. Wij hebben vervolgens de Omgevingsdienst Groningen de opdracht 
gegeven de aanvraag te beoordelen op de ontvankelijkheid daarvan. Toetsing vindt momenteel plaats.

Onze voorgenomen stappen
Beoordeling vergunningaanvraag
Hoewel op dit moment (nog) niet helder is of de gepubliceerde aanvraag in deze vorm in behandeling wordt 
genomen, lijkt de aanvraag op het eerste gezicht volledig en in ieder geval afdoende te zijn voor een 
behoorlijke toetsing door de Omgevingsdienst Groningen.

De aanvraag zal volgens ons VTH-beleid en met de uitgebreide voorbereidingsprocedure worden behandeld.
Dit betekent dat het ontwerpbesluit zal worden opgesteld en de wetgever uitgaat van een behandeltermijn van 
26 weken. Het ontwerpbesluit zullen wij openbaar maken.

Vervolg bezwaarschriftprocedure
In de lopende bezwaarschriftprocedure van ESD-SIC BV tegen de last onder dwangsom van 16 april 2019 heeft 
de Commissie rechtsbescherming de hoorzitting gepland op 20 september 2019. Welke invloed de recent 
ingediende vergunningaanvraag op de bezwaarschriftprocedure heeft is thans voor ons (nog) onduidelijk.

Eerder behandeling in Provinciale Staten
De uitstoot van siliciumcarbide vezels door het bedrijf ESD-SIC BV is regelmatig behandeld in uw Staten. Bij 
brief van 5 december 2018 met kenmerk 2018-083.803/49/A.28, hebben wij u geïnformeerd over de eerste 
rapportage van TNO d.d. 27 november 2018 waaruit bleek dat er siliciumcarbide vezels gemeten zijn op circa 
1 kilometer afstand van ESD-SIC BV. Daarnaast is met betrekking tot ESD-SIC BV op 24 april 2019 de motie 
'van gedogen naar handhaven'van de initiatiefnemer Partij voor het Noorden door uw Staten aangenomen.

Rol en bevoegdheden Provinciale Staten in deze fase
Uw rol in deze is controle van Gedeputeerde Staten.

Extern betrokkenen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is op 26 juni 2019 verzocht om (alsnog) zo spoedig mogelijk 
de MTR-waarde voor siliciumcarbide vezels vast te stellen conform het Activiteitenbesluit en de 
Activiteitenregeling. De vastgestelde waarde behoren wij te gebruiken bij de behandeling van de ingediende 
aanvraag.

Vervolg
Wij zullen u actief op de hoogte blijven houden over belangrijke ontwikkelingen betreffende dit onderwerp.

Afsluitend
Wij vertrouwen er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedei^teerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

/ locosecretaris.


