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aan: de leden van Provinciale Staten van Groningen 

van: de afdeling Omgeving & Milieu 

datum: 19 april 2019 

betreft: Extra Statenvergadering op 24 april 2019 over ESD-SIC bv 

 

Inleiding 

Op 15 april 2019 hebben SP en PvhN een extra Statenvergadering gevraagd over het bedrijf ESD-SIC 

bv, waarna uw Presidium op 17 april heeft besloten dat de vergadering zal worden gehouden op 24 

april 2019. 

 

Gedeputeerde Staten hebben op 16 april 2019 het handhavingsbesluit inzake ESD-SIC over de niet-

vergunde emissie van SiC-vezels vastgesteld en de luchtmeetrapporten van TNO openbaar gemaakt. 

In aanvulling daarop is gevraagd aanvullende informatie te verstrekken over: 

- Het bedrijf ESD-SIC bv, 

- De rol van Gedeputeerde Staten in de uitvoering van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, 

- De rol van andere actoren in de vervolgstappen naar aanleiding van de emissie van SiC-

vezels. 
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ESD-SIC bv 

ESD-SIC is een chemisch bedrijf op het industrieterrein Oosterhorn in Farmsum. ESD-SIC produceert 

siliciumcarbide (SiC) uit zand en cokes. ESD heeft 24 ovenplaatsen beschikbaar. Op de plaatsen 

brengt het bedrijf de grafietkern met het mengsel van zand en cokes. De hoop dekt het bedrijf af met 

afdekmateriaal en een folie. Het afdekmateriaal bevat restanten van voorgaande (afgebroken) ovens. 

De grafietkern werkt als de stroomgeleider. Met de stroomtoevoer stijgt de temperatuur naar ongeveer 

2.000 oC en vormt zich siliciumcarbide. Na de vorming daarvan wordt de oven afgebroken en weer 

opgebouwd voor de volgende cyclus van bouw en afbreken. In de ovens ontstaan procesgassen. Met 

de folie worden die opgevangen, waarna ze worden ontzwaveld en verstookt in de energie-

terugwininstallatie.  

 

Het proces emitteert verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem. ESD-SIC heeft 

maatregelen genomen om de emissies te beperken. De omgeving ervaart evenwel overlast van de 

blazers, de geur van de procesgassen en de diffuse emissie van stof.   

 

In de ovens kunnen stof, stoom en gassen opgesloten raken. Tijdens de vorming van siliciumcarbide 

en tijdens het afbreken van de ovens kan daardoor een stofwolk ontwijken. Dergelijke stofwolken 

worden blazers genoemd. Ze ontstaan ongeveer 30 tot 50 keer per jaar. Waterdamp en stof worden 

dan enkele tientallen meters hoog uitgestoten. Het bedrijf categoriseert de ernst van de blazers. De 

blazer op 14 april 2019 is ingedeeld in de zwaarste categorie.  

 

Bij het afbreken van de oven en na het bezwijken van de folie emitteert ESD-SIC procesgassen 

zonder dat die worden opgevangen met de folie. De gassen/dampen verspreiden zich onbehandeld 

en kunnen leiden tot geuroverlast. 

 

Met de blazers en door verwaaiing verspreidt het bedrijf het afdekmateriaal en de grondstoffen (zand 

en cokes). Daarmee komt grof stof en fijn stof van ESD-SIC in de omgeving terecht. 

 

 

De rol van GS 

Het college van Gedeputeerde Staten is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening, het toezicht 

en de handhaving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De thans voor 

ESD-SIC geldende  milieuvergunning dateert uit 1977. In 2005 hebben Gedeputeerde Staten de 

voorschriften van de milieuvergunning geactualiseerd.  

 

Door de bedrijfsvoering van ESD-SIC en vanwege de emissies naar lucht, water en bodem zien GS 

samen met de Omgevingsdienst Groningen toe op de direct-werkende regels en de 

vergunningvoorschriften over de milieuaspecten van het bedrijf. De handhaving gebeurt volgens de 

vastgestelde handhavingsstrategie die is gebaseerd op de landelijke strategie. Hieronder wordt 

ingegaan op de activiteiten gericht op 

- de vermindering van de blazers, 
- de vermindering van de geuremissie, 
- de niet gelegaliseerde emissie van SiC-vezels. 

 

Blazers 

De bestuursrechter heeft in 2006 uitgesproken dat de "blazers" (stofwolken uit de ovens van het 

bedrijf) onderdeel zijn van de bedrijfsvoering van ESD-SIC.  GS hebben op 20 februari 2018 het 
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maatwerkbesluit "blazers" vastgesteld. Het besluit beoogt ESD-SIC aan te zetten tot activiteiten die de 

blazers verminderen. Het bedrijf dient GS elk kwartaal te rapporteren over de blazers, de onderzoeken 

en de maatregelen gericht op de vermindering van het aantal blazers. ESD-SIC heeft de rapporten 

verstrekt en de Omgevingsdienst Groningen beoordeelt de rapporten. GS hebben PS daarover 

geïnformeerd met de brief van 30 oktober 2018.  

 

Geursituatie 

Met de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl hebben PS in 2017 het aanvullend beleidskader geur 

vastgesteld. In 2018 hebben GS aan ESD-SIC de brief over de aanpak van de geursituatie 

geschreven. Het bedrijf heeft daarmee een onderzoekverplichting gekregen. Het bedrijf heeft 

vervolgens het geurrapport opgesteld. De Omgevingsdienst Groningen beoordeelt het rapport. GS 

hebben PS daarover geïnformeerd met de brief van 30 oktober 2018.  

 

SiC-vezels 

In het kader van het meetnet en de luchtapp Oosterhorn hebben GS in 2018 aan TNO de opdracht 

gegeven om meetstations te plaatsen op en nabij het industrieterrein Oosterhorn. Daarmee zijn in 

oktober en november 2018 SiC-vezels in de buitenlucht gemeten. Op 19 december 2018 zijn de 

omwonenden voorgelicht in aanwezigheid van gedeputeerde Homan en wethouder Rijzebol, de GGD 

en TNO. GS en het college van B&W van Delfzijl hebben aangegeven dat in de woonkernen van 

Farmsum, Borgsweer, Wagenborgen aanvullende meetstations voor het meten van SiC-vezels zal 

worden geplaatst. Deze stations zal TNO in mei plaatsen. 

 

De emissie van de SiC-vezels is niet vergund en GS hebben op 29 januari 2019 het voornemen tot de 

last  onder dwangsom aan ESD-SIC gestuurd. De advocaat van het bedrijf heeft daarop op 15 februari 

gereageerd. Intussen zijn de luchtmetingen doorgegaan en na de blazer van 24 januari zijn monsters 

van de sneeuw genomen. De meetresultaten waren aanleiding om  

- het adviesbureau TNO de opdracht te verstrekken voor het rapport met de berekening van de 

SiC-vezels in de lucht na de blazer van 24 januari 2019. Het rapport hebben GS op 11 april 

2019 ontvangen. 

- de GGD een duiding van het gezondheidsrisico te vragen. Het advies is verstrekt op 10 april 

2019. 

- Aan het onderzoeksbureau Tauw de opdracht te verstrekken voor het onderzoek naar de 

kwaliteit van de van de percelen en de bermen in de buurt van het bedrijf. Het 

bodemonderzoek zal worden uitgevoerd in de week van 23 april 2019. 

- het RIVM de norm voor het gezondheidsrisico te vragen. GS hebben een advies voor de norm 

ontvangen en hebben opnieuw een norm aan het RIVM gevraagd. 

- de last onder dwangsom vanwege de emissie van SiC-vezels vast te stellen en deze op 16  

april 2019 te verzenden naar de advocaat van ESD-SIC. 

 

De meetrapportages van TNO en het advies van het RIVM zijn op 16 april gedeeld en op de website 

van de provincie Groningen gepubliceerd. 
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De rol van andere actoren 
Bij het zetten van de vervolgstappen zijn belangrijke actoren ESD-SIC bv, de gemeente Delfzijl, de 

Omgevingsdienst, de GGD, de Inspectie SZW, Groningen Seaports, TNO en het RIVM. In de 

onderstaande tabel wordt ingegaan op hun rol. 

 

Actor Rol in de vervolgstappen naar aanleiding van de emissie van SiC-
vezels 

ESD-SIC bv Het bedrijf is verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en de 
regelgeving. Dit betreft onder andere de direct-werkende internationale 
en nationale wetten en regels (zoals het uitvoeren van de Risico-
inventarisatie en -evaluatie in het kader van de Arbowet) en de 
voorschriften van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
vergunning en de maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit. 

College van B&W van 
Delfzijl 

De burgemeester is verantwoordelijk voor de volksgezondheid. GS en 
het college van B&W bespreken hun reactie op de meetresultaten en 
de gezondheidskundige adviezen. 

Omgevingsdienst 
Groningen (Odg) 

De ODG is door GS gemandateerd voor het opstellen van 
vergunningen en maatwerkbesluiten en het houden van toezicht op de 
naleving van de direct-werkende bouw- en milieuregels, de 
(maatwerk)voorschriften en de lasten van de handhavingsbesluiten. 

GGD De GGD adviseert de burgemeester/gemeente over 
gezondheidsrisico's. 

Inspectie SZW (voorheen 
de Arbeidsinspectie) 

De Inspectie SZW is de toezichthouder voor de naleving van de 
Arbowet. 

Groningen Seaports 
(GSP) 

GSP is de eigenaar van de grond. 

TNO TNO doet in opdracht van de provincie Groningen in het kader van het 
meetnet en de lucht-app de luchtmetingen op het bedrijventerrein.  

RIVM De rol van het RIVM is het vaststellen van de MTR-waarde (risiconorm) 
voor SiC-vezels. RIVM heeft een advies voor de norm gegeven en nog 
geen norm vastgesteld.  

 

 


