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Schriftelijke vragen over blazers ESD-SIC in Delfzijl. 

Geachte heer Star, 

Op 11 juli 2018 ontvingen wij namens de Statenfractie van het CDA uw vragen betreffende blazers bij ESD-SIC 
in Delfzijl. 

Hieronder volgt onze reactie. Wij herhalen de vragen en beantwoorden die. U vraagt het volgende: 

1. Er lopen verschillende onderzoeken om te kijken of blazers In de toekomst voorkomen kunnen 
worden. Zijn de uitkomsten van deze onderzoeken al bekend? En is GS bereid om deze te delen 
met Provinciale Staten en wat doet GS n.a.v. deze uitkomsten? 

Naar aanleiding van onze maatwerkvoorschriften van 20 februari 2018 verlangen wij van ESD per kwartaal een 
rapportage over de opgetreden blazers. Over maatregelen die niet binnen een kwartaal te treffen zijn kan ESD 
per kwartaal een implementatieplan indienen. 

De kwartaalrapportage over de opgetreden blazers in de maanden januari, februari en maart is op 19 april 2018 
ontvangen. Deze rapportage is getoetst aan de eisen uit de maatwerkvoorschriften en akkoord bevonden. 

Het implementatieplan waarin de fasering van de maatregelen genoemd in de rapportage over de blazers 
gedurende het eerste kwartaal van 2018 hebben wij op 29 juni 2018 ontvangen. In de kwartaalrapportage over 
de blazers staan alle maatregelen die worden getroffen die significant bijdragen aan het voorkomen van 
blazers. Deze maatregelen worden door vergunninghouder in het kwartaal volgend op het gerapporteerde 
kwartaal geïmplementeerd, tenzij in het ingediende implementatieplan een andere implementatieperiode is 
opgenomen. Vergunninghouder dient in het implementatieplan met redenen omkleed aan te geven waarom de 
implementatie van de maatregelen niet mogelijk is binnen 3 maanden na het indienen van de betreffende 
kwartaalrapportage. 
Het implementatieplan ligt nu ter beoordeling voor bij de Omgevingsdienst. Afhankelijk van het advies van de 
Omgevingsdienst zullen wij vragen om aanvullende informatie dan wel het implementatieplan goedkeuren. 

De kwartaalrapportage (van 9 parameters) en het implementatieplan zijn openbare stukken en zoals gevraagd 
treft u de stukken bijgesloten aan. 
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2. ESD-SIC ligt al jaren onder het vergroot glas en doet haar best om draagvlak in de omgeving te 
vergroten danwel te behouden. Wij zouden graag vanuit het bedrijf een toelichting ontvangen 
waarom vanuit hun perspectief dit probleem zich blijft voordoen en op welke termijn de 
oplossing kan worden gevonden. 

Het staat uw Staten en/of individuele fracties altijd vrij om informatie op te vragen of op bezoek te gaan bij 
bedrijven. Desalniettemin hebben wij contact gehad met het bedrijf. Het bedrijf heeft aangegeven graag een 
toelichting te geven aan de statenleden. Het bedrijf wil de toelichting graag geven bij het bedrijf en nodigt de 
statenleden graag uit om op bedrijfsbezoek te komen op een nader te bepalen datum. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Ged^uteerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


