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ESD-SIC bv 

Geachte dames en heren, 

Op 26 september 2018 heeft u in de commissievergadering Bestuur, Financiën en Veiligheid gesproken over 
het bedrijf ESD-SIC bv, en in het bijzonder over de blazers en de emissies van chemische stoffen, stof en geur. 

Wij hebben u in de vergadering toegezegd u te doen toekomen: 
a. het meetrapport van TNO uit 2004, 
b. het rapport van Blauw uit 2006, 
c. en het overzicht van onze geplande activiteiten. 
In de bijlagen bij deze brief treft u de beide rapporten en het overzicht aan. 

In het overzicht van de geplande activiteiten hebben wij ons beperkt tot activiteiten in onze collegeperiode. Het 
gaat over de bekende activiteiten in het kader van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor 
zo ver die betrekking hebben op de blazers en de emissies van chemische stoffen, stof en geur. In het overzicht 
treft u daardoor geen informatie over bijvoorbeeld de geplande reguliere milieucontroles, de handhaving op de 
bodem-beschermende voorzieningen van de cokesopslag, de handhaving op de lozingsnorm en onze andere 
activiteiten inzake ESD-SIC bv. 

In het overzicht hebben wij ook onze ontwikkelactiviteiten van de lucht-app opgenomen. Deze activiteiten gaan 
over de emissies van geur en luchtverontreinigende stoffen op het bedrijventerrein waarop ESD-SIC bv is 
gevestigd. Ze hebben daarmee voor een deel betrekking op de emissies van het bedrijf. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 

Bijlagen: ^ 
Nr. Titel Documentnr. Soort bijlage 
1. Onderzoek naar een aantal luchtverontreinigende 

componenten in de omgeving van het 
industriegebied Delfzijl 

R 2004/503 rapport 

2. Verwaaiend stofonderzoek KOLLO Silicon Carbide 
Delfzijl - Onderzoek grofstof- en fijnstof (PM10) 
emissies 

BL2006.3133.02 rapport 

3. Overzicht van onze geplande activiteiten in de 
periode 26 september 2018 tot 20 maart 2019 

2018-069630 tabel 


