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Schriftelijke vragen over stofexplosies bij ESD

Geachte heer Zwart,

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over bovengenoemd onderwerp, zoals u die ons heeft gesteld 
in uw brief van 15 april 2019.

1) Was het College van Gedeputeerde Staten zich bewust van het feit dat het huidige meetnetwerk 
maar een beperkte werking heeft? Zo ja, sinds wanneer en waarom is gekozen voor dit 
meetnetwerk? Graag een reactie en toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.

Het huidige meetnet is tot stand gekomen in overleg met de projectgroep luchtapp/meetnet. In de projectgroep 
zijn zowel omwonenden (via de Adviesgroep Geur Delfzijl e.o.) als bedrijven (via SBE) vertegenwoordigd, 
alsmede provincie, gemeente Delfzijl, GGD, NMG, ODG en GSP. De projectgroep is bij elke stap van de 
Europese aanbesteding van het meetnet aan het bureau TNO betrokken. Het meetnet heeft tot doel om inzicht 
te krijgen in de luchtkwaliteit rondom Oosterhorn. Dat betekent dat het een indicatief meetnet is en daarom 
technische en financiële beperkingen kent. Op basis van deze metingen, kan er aanleiding zijn tot 
vervolgonderzoek. Dit bleek na het meten van SiC vezels en daarom is besloten om deze metingen los te 
koppelen van het oorspronkelijke meetnet. Het onderzoek naar SiC vezels is in overleg met zowel met de 
Adviesgroep geur Delfzijl e.o. en SBE opgesteld. Naar aanleiding van een bewonersbijeenkomst op 
19 december is op verzoek van omwonenden besloten om ook meetpalen bij de woonkernen te realiseren.

2) De stofexplosies waren donderdag 11 april door heldere weersomstandigheden duidelijk 
zichtbaar. Echter waren de stofexplosies niet meetbaar door het meetnetwerk van TNO dat is 
geplaatst In opdracht van de Provincie Groningen. Hoe kan dit en hoe groot is de kans dat 
stofexplosies ’s nachts plaatsvinden en dus niet of minder waarneembaar zijn, maar ook niet 
door het meetnetwerk van TNO? Welke zijn de consequenties voor de omgeving als een blazer 
niet wordt opgemerkt? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.

Voor meten van blazers is het niet nodig dat de blazers visueel door personen worden waargenomen. De 
meetstations bemonsteren (alleen) bij wind vanuit ESD-SIC, zodat het effect van ESD-SIC op de siliciumcarbide 
concentratie meetbaar is. Bij een gemiddelde van 30 blazers per jaar, zal naar verwachting, wanneer 
gedurende een jaar wordt gemeten, in ieder geval op een aantal meetstations een of meerdere blazers zijn 
“gevangen". Op diezelfde meetstations zullen ook luchtmonsters beschikbaar zijn zonder blazer. Door het 
verschil in concentratie te berekenen tussen het luchtmonster met en zonder blazer kan het netto-effect van een 
blazer op de siliciumcarbide concentratie mogelijk worden geschat.
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Daarnaast worden op de 3 dichtbijgelegen stations voortdurend fijn stof, roet en koolmonoxide gemeten. Op 
basis van de resultaten tot nu toe is het waarschijnlijk dat er een bepaalde vaste relatie is tussen de 
concentratie aan siliciumcarbide vezels en de concentratie aan roet (o.a. cokes en grafiet) in de lucht.
Uiteindelijk kan dan op basis van de hoeveelheid roet tijdens een blazer de concentratie aan siliciumcarbide- 
vezels worden afgeleid.

De kans dat stofexplosies 's nachts plaatsvinden is ons niet bekend. Daarover kan alleen het bedrijf meer 
duidelijkheid geven. Wij hebben het bedrijf via een vergunning (maatwerkvoorschriften) voorgeschreven te 
rapporteren over de mogelijke oorzaak van de blazers. Hieruit is echter niet op te maken of de periode van de 
dag bepalend is voor het optreden van een blazer.

3) Wat meet het geplaatste meetnetwerk precies? En wie is verantwoordelijk voor het betreffende 
meetnetwerk? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.

Het meetnet Oosterhorn e.o. meet de volgende stoffen continu: fijnstof (pm 1, pm 2,5 en pm 10), roet en 
koolmonoxide. Daarnaast worden er maandelijks luchtmonsters genomen van zware metalen (lood, nikkel, 
vanadium, cadmium, kwik en arseen) en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die in een 
laboratorium worden geanalyseerd.

Deze selectie van stoffen is bepaald in overleg met de projectgroep luchtapp/meetnet op basis van de 
afspraken Meetnetwerk Oosterhorn e.o., die in december 2017 door alle verbonden partijen zijn gemaakt. 
Daarnaast vindt er separaat onderzoek plaats naar de aanwezigheid van SiC vezels in de omgeving van 
Oosterhorn.
Vertegenwoordigers van zowel omwonenden en bedrijfsleven zijn betrokken geweest bij de aanbesteding van 
het meetnet Oosterhorn en de opdracht van het onderzoek naar SiC. De Provincie is feitelijk opdrachtgever aan 
TNO voor de uitvoering van beide projecten.

4) Het College van Gedeputeerde Staten heeft eerder aangegeven middels het instrumentarium van 
handhaving, toezicht en vergunningverlening te borgen dat de uitstoot van het bedrijf ESD nabij 
Farmsum wordt gebracht naar /age, voor voiksgezondheid aanvaardbare normen. Weike zijn die 
aanvaardbare normen, wat is de afwijking daarvan bij een uitstoot en hoe ziet die handhaving en 
het toezicht erin de praktijk uit? Weike zijn de consequenties voor de omgeving inzake 
voiksgezondheid? Graag een toeiichting van het Coiiege van Gedeputeerde Staten.

Op basis van het advies van het RIVM van 1 april 2019 is een aanvaardbare norm een Maximaal Toelaatbaar 
Risiconiveau (MTR) van 300 vezels per kubieke meter lucht. Voor kankerverwekkende stoffen is het MTR 
gedefinieerd als de concentraties in de lucht die bij levenslange blootstelling een extra kans geeft op overlijden 
door mesothelioom of longkanker van 1 op tienduizend. Op basis van de huidige bekende gegevens is volgens 
de GGD in een gebied rond het bedrijf ESD-SiC de jaargemiddelde overschrijding van het MTR niet uit te 
sluiten. De GGD heeft, omdat er veel onzekerheden zijn het RIVM gevraagd om te beoordelen in hoeverre de 
blootstelling kan worden gereconstrueerd. Het college heeft het bedrijf op 16 april 2019 gelast de uitstoot van 
SiC Vezels terug te brengen tot nul binnen 8 weken.

Het toezicht en handhaving zal in het specifieke geval van de Last Onder Dwangsom over de uitstoot van SiC 
vezels bestaan uit luchtmetingen door TNO. Daarnaast bestaat het toezicht uit het beoordelen van 
voorgeschreven rapportages over onder andere blazers. Daarnaast wordt het bedrijf periodiek bezocht door 
toezichthouders van de Omgevingsdienst. Tijdens deze bezoeken worden de naleving van de voorschriften uit 
de omgevingsvergunning en van toepassing zijnde algemene regels (o.a Activiteitenbesluit) gecontroleerd.

5) Het iijkt erop dat de vergunning van ESD aiie ruimte biedt voor de ontstane stofexpiosies zonder 
dat de Provincie kan ingrijpen bij ESD door het bedrijfsproces bijvoorbeeid stii te leggen. 
Wanneer is de maat vol voor de Provincie? Hoeveei stofexplosies mag ESD nog veroorzaken? 
Hoever is de Provincie Groningen bereid te gaan om een veilige omgeving rond het bedrijf en in 
de omgeving te verkrijgen met betrekking tot de voiksgezondheid; weike instrumenten heeft de 
Provincie Groningen om bijvoorbeeld de vergunning van ESD in te trekken en weike andere 
mogelijkheden heeft de Provincie? Graag een reactie van het Coiiege van Gedeputeerde Staten.

Wil je een bedrijf stilleggen, dan moet sprake zijn van een zeer ernstige overtreding met zeer ernstige gevolgen. 
Stillegging is bovendien een uiterste middel. Dat mag je alleen toepassen als je niet met minder ingrijpende



middelen kunt voorstaan. Tegen de overtreding, kan worden opgetreden door het verbieden van de emissie van 
sic-vezels (zoals nu ook is gedaan). Met andere woorden, om emissie van sic-vezels te voorkomen is het niet 
nodig om het gehele bedrijf stil te leggen. Dat zou onnodig, onevenredig en te ingrijpend zijn.

Stilleggen vanwege de blazers kan ook niet. Blazers zijn vergund en dus niet verboden. Als het bedrijf een 
blazer veroorzaakt, handelt het bedrijf niet in strijd met de vergunning. Het veroorzaken van een blazer is geen 
overtreding. Alleen al om die reden, kan niet worden opgetreden tegen blazers. Laat staan met een stillegging. 
Een besluit houdende stillegging van het bedrijf zal dus vrijwel direct sneuvelen bij de rechter en kan leiden tot 
een schadeclaim. Daarnaast kunnen en willen wij als overheid geen willekeur toepassen, maar wordt gehandeld 
op basis van vastgesteld beleid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.
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