BRIEF VOOR PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN EN
DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN
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Postbus 610, 9700 AP Groningen
EXTRA URGENT
Per e-mail en per post
Betreft;

Werkopdracht voor het bevoegd gezag van de provincie Groningen /
Het zonodg , pe r direct uit bedrijf laten nemen van de Siliciumcarbideproductie van ESD-SIC, u wel bekend, in aanwezigheid van de
Rijksrecherche,
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ot/TLi?

^
^,

Amsterdam / Delfzijl / Rhenen, 13 juli 2018
Beste mensen.
Zolang ESD-SIC niet kan garanderen, dat zij haar Siliciumcarbide-proces beheerst dienen
de ovens met onmiddelijke ingang uit bedrijf genomen te worden in aanwezigheid van:
- veiligheidskundige
van ESD-SIC;
- oud-gedeputeerde Rudy Slager en
- de Rijksrecherche.
Reden: de vorming en verspreiding van kankerverwekkende stoffen, onder andere het
asbestachtige bêta-Siliciumcarbide.
Zodra ESD-SIC het bevoegd gezag én ondergetekenden heeft kunnen overtuigen, dat zij het
proces beheersen, kunnen de ovens weer opgestart worden.
Al 10 jaar weten
r, Rudy Slager en vele anderen, dat het bedrijf het kankerverwekkende
(asbestachtige)(zie bijlage) bêta-Siliciumcarbide en andere Zeer Ernstige Zorgstoffen verspreid
naar de buitenlucht. Deze stoffen zijn levensbedreigend voor heel Nederland. Op mijn zienswijze
van 18 februari 2016 (zie bijlage) heb ik van de provincie tot nu toe geen inhoudelijke reactie
gekregen.
Opmerking; In de afgelopen 16 jaar hebben alleen 3 klokkenluiders. Koningin Beatrix en Minister
van Staat Sybilla Dekker hun werk goed gedaan.
Mark Rütte, Helma Neperus, Janneke Snijder, Max van den Berg, Henk Bleker,
F.J. (René) Paas en vele anderen hebben het af laten weten.
VERZOEK AAN DE RIJKSRECHERCHE:
De ondertekenaars en Provinciale Staten van Groningen het verslag van de uitbedrijfname, per
direct, per e-mail en per brief aangetekend toe te sturen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetende:
IN AFWACHTING VAN UW REACTIES en met hartelijke groeten:

z

O

Bijlage: Zienswijze met betrekking tot
ONTWERPBESCHIKKING AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
verleend aan ESD-SIC bv
ten behoeve van het actualiseren van de voorschriften
van 6 januari 2016; zaaknummer: 612124
Locatie: Kloosterlaan 11-13 te Farmsum (gemeente Delfzijl)
Kopie:
-

Ministerie van Veiligheid en Justitie:
Minister: F.BJ. (Ferdinand) Grapperhaus (CDA)
Minister voor Rechtsbescherming: S. (Sander) Dekker (VVD)
Staatssecretaris; M.G.J. (Mark) Harbers (VVD)

