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Geacht college, 
 
 
U hebt op 10 februari 2021 een ontwerpbeschikking ter visie gelegd voor het wijzigen van de  
omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften op grond van het activiteitenbesluit voor het in 
werking hebben en het veranderen van de werking van een inrichting bedoeld voor de productie van 
siliciumcarbide (SiC) van ESD-SIC B.V., Kloosterlaan 11 - 13, Farmsum. Naar aanleiding van deze 
ontwerpbeschikking berichten wij u het volgende. 
 
1. Ter visie legging 
U stelt in uw ontwerpbeschikking dat het bij het verzoek van 31 augustus 2020 gevoegde plan van 
aanpak voor de minimalisatie van emissie van SiC-vezels (d.d. 19 mei 2020) deel uit maakt van dit 
besluit. Dit plan van aanpak ligt echter niet ter visie en hebben wij dan ook niet kunnen beoordelen. 
Wij constateren dan ook dat een belangrijk deel van het (ontwerp) besluit niet ter visie ligt. Wij 
verzoeken u het ontwerpbesluit opnieuw, maar nu compleet, ter visie te leggen. 
 
2. Productie siliciumcarbide 
Het terrein van ESD-SIC B.V. ligt op het industrieterrein Oosterhorn. De dichtstbijzijnde woning staat 
op 1.400 m van ESD, binnen een straal van 3 km zijn de woonkernen van Farmsum, Meedhuizen en 
Borgsweer gelegen. Natura 2000-gebied Waddenzee (Eems-Dollard) ligt op 2,5 km afstand. En op 5,8 
km liggen de dichtstbijzijnde woningen in Duitsland. 
 
2.1 Zware chemie in open lucht 
Het  bedrijf ESD-SiC produceert sinds 1973 siliciumcarbide (SiC). Met een jaarproductie van 65.000 
ton SiC is ESD de grootste SiC-producent ter wereld. 
 
Bij de productie wordt een mengsel van zilverzand en petroleumcokes, in totaal zo’n 3.000 ton, in de 
open lucht op een berg gestort. Midden in deze hoop materiaal bevindt zich een kern van grafiet die 
dient als stroomgeleider. De berg wordt afgedekt met plasticfolie. Dit geheel noemt het bedrijf de 
‘oven’. 
 
De grafietkern wordt onder spanning gezet, waardoor de temperatuur in de kern van de berg materiaal 
(‘oven’) oploopt tot circa 2700 °C. Bij deze temperatuur verloopt (onder meer) de volgende reactie: 
SiO2 + 3 C ---> SiC + 2 CO. 
Uit 3.000 ton mengsel ontstaat 250 ton SiC en 500 ton reactiegassen die, volgens het bedrijf, in de 
eigen energiecentrale worden verstookt. 
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Welke andere chemische reacties in de berg reactiemateriaal plaats vinden, is ons niet bekend. 
Blijkbaar worden niet alle reactiegassen afgevangen. Een deel ontsnapt naar de atmosfeer. Bij deze 
emissies gaat het volgens het milieujaarverslag van ESD (bron: Emissieregistratie 2018) onder meer 
om ruim: 
- 8,7 ton ammoniak en 155 ton koolmonoxide (giftig),  
- 35 ton stikstofoxiden (NOx) (draagt bij aan fijn stof/smog vorming), 
- 42 ton PM10 en 19 ton PM2,5 (fijnstof, schadelijk voor de gezondheid), 
- 142.100 ton kooldioxide en 33 ton methaan (broeikasgassen),  
- 12 ton waterstofsulfide (H2S) en bijna 505 ton zwaveloxiden (beide veroorzaken sterke geurhinder 
en zijn bij hogere concentraties giftig),  
- PAKs, nikkelverbindingen (kankerverwekkend), VOS (schadelijk voor mens en natuur, deels 
kankerverwekkend). 
 
Dit is de emissie naar de atmosfeer die ESD in het milieujaarverslag meldt aan Emissieregistratie. Niet 
alle verontreinigende/gevaarlijke stoffen hoeven gemeld te worden. Bovendien gelden voor veel 
stoffen drempelwaarden: emissies hoeven slechts gemeld te worden als de drempelwaarde 
overschreden wordt. Zo mag, op grond van de gebruikte grondstof, verwacht worden dat ook emissies 
van andere zware metalen (kwik, lood, cadmium, vanadium) plaats vinden. Hierover zijn echter geen 
gegevens gepubliceerd. 
 
Bij de productie van SiC ontstaat niet alleen granulair siliciumcarbide. Een deel van de SiC vormt 
vezels. In een rapport van 7 december 2012 concludeert de Gezondheidsraad dat deze vezels 
kankerverwekkend zijn. De omvang van de emissie van SiC vezels naar de omgeving is niet bekend. 
 
De bij de productie vrij komende zwavelverbindingen (H2S, SO2, SO3) veroorzaken ernstige 
stankhinder in de wijde omgeving. 
 
Productie in de open lucht betekent dat de productieomstandigheden minder controleerbaar en 
beheersbaar zijn. De emissies kunnen slechts gedeeltelijk worden beheerst, beperkt en gemeten. De 
feitelijke emissies tijdens de productie, de opbouw en afbraak van de ‘ovens’ kunnen dan ook fors 
afwijken van de mededelingen in het milieujaarverslag van het bedrijf. Wij betwijfelen of de ODG dit, 
door eigen metingen, kan controleren. 
 
Gezien de aard en de omvang van de productie en de (geregistreerde) emissies kan worden 
geconstateerd dat het bij de SiC-productie gaat om zware chemie. Wij kennen geen andere zware 
chemie in Nederland die (grotendeels) in de open lucht wordt bedreven. In het algemeen dient zware 
chemie veel maatregelen te treffen om emissie van verontreinigende stoffen tot een minimum te 
beperken. Bovendien moeten de bedrijven metingen uitvoeren bij de emissiepunten om de resterende 
emissies goed in beeld te brengen. Dit wordt door de ODG gecontroleerd. Bij ESD is dit in de praktijk 
bij de eigenlijke productie niet mogelijk. Alleen de verwerking van het geproduceerde product vindt 
(deels) inpandig plaats. Alleen bij dat gedeelte van de productie kunnen afdoende maatregelen 
worden getroffen om verontreiniging van de omgeving te voorkomen. Controle door de ODG, het 
uitvoeren van onderzoek en metingen tijdens de productie, op het terrein is niet mogelijk vanwege het 
risico van het optreden van ‘blazers’. 
 
Zware chemie, zoals SiC-productie, hoort dan ook niet in de open lucht plaats te vinden, maar 
uitsluitend inpandig, onder goed gecontroleerde omstandigheden, waarbij afdoende 
milieumaatregelen kunnen worden getroffen om emissies van gevaarlijke stoffen te voorkomen.  
 
Wij zijn dan ook van oordeel dat de productie van SiC in de open lucht zo spoedig mogelijk moet 
worden beëindigd. 
 
2.2 Blazers  
Daar komt bij dat er bij de productie van SiC tijd tot tijd iets mis gaat, waarbij zware explosies 
optreden. Deze zware ontploffingen worden door het bedrijf eufemistisch ‘blazers’ genoemd. Zo’n 
‘blazer’, een grote zwarte stofexplosie van 100 tot 150 meter hoog, zorgt voor ernstige geuroverlast en 
neerslag van roetachtige deeltjes in de wijde omgeving. 
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Bij blazers worden grote hoeveelheden SiC vezels, PAKs en zware metalen in de lucht geschoten. Dit 
materiaal, met name de fijn stof fractie met SiC-vezels, kan tientallen kilometers ver terecht komen. 
Ook komen bij de blazers hogere concentraties zwavelverbindingen vrij, met ernstige stankhinder als 
gevolg, soms tot op meer dan 30 km afstand. Deze ontploffingen vinden tientallen malen per jaar 
plaats, vaak meer dan 50 maal per jaar 
 
De vervuiling door productie in de open lucht en door blazers is veel ernstiger dan de emissies van 
welk ander bedrijf in Oosterhorn dan ook. De omvang en de ernst van de vervuiling is niet bekend, 
onder meer doordat meten aan blazers niet mogelijk is gebleken. 
 
Bij blazers worden zeer zorgwekkende stoffen tot hoog in de lucht gebracht. Deze zeer zorgwekkende 
stoffen vervuilen vervolgens de woonomgeving. Het optreden van blazers moet dan ook ten koste van 
alles worden voorkomen. 
 
In de overwegingen in uw ontwerpbeschikking stelt u echter: ‘Wij achten het thans niet opportuun om 
aanvullende (maatwerk)voorschriften aan dit besluit te verbinden ten aanzien van de emissie van stof 
als gevolg van blazers.’ 
  
Opportuun: van pas, gelegen komend  
(Van Dale) 
 
Het komt u blijkbaar niet van pas, het komt u niet gelegen, om maatregelen op te leggen aan ESD ter 
voorkoming van blazers. Dit vinden wij onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. 
 
Hieronder gaan wij nader in op het TNO-onderzoek naar SiC vezels, de op verzoek van de provincie 
tot stand gekomen voorlopige norm door het RIVM en de conclusies van de GGD. 
 
 
3. Gevaarlijke emissies 
3.1 SiC vezels 
3.1.1 productie 
Bij de huidige SiC-productie ontstaan SiC vezels. En deze vezels blijven niet binnen het bedrijf: zowel 
bij de reguliere productie als bij het optreden van blazers komen de vezels in de omgeving terecht. De 
vezels maken deel uit van de fijn stof emissies van ESD. 
 
Deze vezels zijn kankerverwekkend. Volgens het rapport Gezondheidsraad (rapport: Health Council of 
the Netherlands, Silicon carbide, Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity, kenmerk : U-
7475/BvdV/fs/246-S17, 7 december 2012, hierna Gezondheidsraad 2012) kunnen deze vezels in ieder 
geval longkanker en mogelijk ook maagkanker veroorzaken.. 
 
U stelt in de ontwerp-beschikking: ‘Bij de productie van SiC in de ovens vormen zich, onder invloed 
van het temperatuurverloop vanaf de grafietkern, op het grensvlak tussen kristallijn en amorf SiC 
onbedoeld SiC-vezels.’ 
Bij een grote berg van 3000 ton (zo’n 100 vrachtwagens) grondstoffen die wordt verhit met een 
grafietkern in het midden, is het onvermijdelijk dat er binnen deze berg een zeker temperatuurverloop 
zal optreden. De temperatuur van circa 2700 °C bij de grafietkern zal op enige afstand van deze kern 
niet gehaald worden. Uit uw opmerking maak ik op dat er, juist door het temperatuurverloop, in de 
berg omstandigheden optreden waar de temperatuur niet hoog genoeg is voor het ontstaan van zuiver 
granulair SiC, waardoor er tevens SiC vezels ontstaan.  
 
Dit is vergelijkbaar met het gedrag van asbestvezels. Als asbest voldoende wordt verhit, verdwijnt de 
vezelstructuur volledig. Amorf/granulair asbest vormt geen gezondheidsrisico. 
 
Dus in feite ontstaan de SiC vezels doordat ESD de productieomstandigheden niet voldoende kan 
beheersen. En dit is weer het gevolg van het feit dat SiC wordt geproduceerd in hele grote bergen 
materiaal in de open lucht. Als de productie inpandig, in werkelijke gesloten ovens, zo mogelijk in een 
volcontinu proces, plaats vindt kan gegarandeerd worden dat alle reactiemateriaal voldoende wordt 
verhit, zodat geen vezelvorming optreedt. Ook kunnen de reactiegassen efficiënt afgevoerd worden, 
zodat geen ‘blazers’ optreden. De hoeveelheid reactiemateriaal (zand en cokes) die wordt samen 
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gebracht kan beperkt blijven, zodat eventuele problemen beheersbaar blijven. En stof en 
probleemstoffen kunnen naar behoren met filtersystemen worden afgevangen.  
 
Wij gaan er dan ook vanuit dat zowel het ontstaan van SiC vezels als de verspreiding in de omgeving 
met passende maatregelen vermeden kan worden. Dat het onder dak brengen van de gehele 
productie een investering vergt mag geen argument zijn: dit is geen uitzonderlijke maatregel. Zelfs 
bedrijven als een autospuiterij mogen niet meer in de open lucht werken. Wij zijn dan ook van oordeel 
dat het onder dak brengen van de SiC productie geen onredelijke eis is. 
 
3.1.2 Risico 
Hoewel de vorming van SiC vezels vermoedelijk al jaren bij ESD bekend was en hoewel het bedrijf, in 
ieder geval sinds het rapport van de Gezondheidsraad van 2012, bekend was met de risico’s, heeft 
ESD er, voor zover ons bekend, nooit op gewezen dat deze vezels ontstonden en tot buiten het bedrijf 
kwamen. In de eerdere vergunningverlening is geen melding gemaakt van vezels. Pas bij het TNO-
onderzoek in het kader van het meetnet op Oosterhorn is dit geconstateerd.   
 
Naar aanleiding van de gevonden vezels heeft de provincie aan RIVM verzocht het maximaal 
toelaatbaar risiconiveau (MTR: de concentratie van een stof in het milieu waar beneden geen negatief 
effect is te verwachten) voor SiC vezels in lucht vast te stellen. Het MTR geldt voor langdurige 
(chronische) blootstelling, niet voor piekwaarden zoals die bij blazers kunnen optreden. 
 
In het RIVM advies (Advies 14725A01 – Afleiden indicatieve humane MTR-lucht voor siliciumcarbide-
vezels (SiC) (CAS 409-21-2) Update 01-04- 2019; hierna RIVM 2019) constateert het RIVM dat SiC-
vezels in Europa beoordeeld zijn als carcinogeen, maar er zijn geen dosis-effect studies beschikbaar. 
Voor SiC-whiskers (vezels met bepaalde eigenschappen) zijn de beschikbare proefdierdata te beperkt 
voor het afleiden van een MTR-lucht. En voor SiC-vezels zijn er geen proefdiergegevens. ‘De 
vergunningverlener heeft echter behoefte aan een getalsmatige risicogrens om meetresultaten van 
luchtmetingen aan te toetsen. Daarom is een panel van RIVM deskundigen nagegaan of er toch een 
risicogrens kan worden aangegeven. Een optie daarvoor is een read-across vanuit asbest.’ 
 
RIVM 2019 concludeert: ‘De GR stelt voor amfibool asbest in haar advies over de relatie tussen 
asbest en kanker (GR, 2010) een MTR-lucht voor van 300 vezelequivalenten/m3 en een 
Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) van 3 vezelequivalenten/m3. Het RIVM adviseert om als worst 
case het MTR-lucht voor asbest (amfibool) van 300 vezelequivalenten/m3 te hanteren als risicogrens 
voor SiC-vezels.’ (GR = Gezondheidsraad). 
 
Dus het RIVM: 
- kan geen maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) vaststellen voor SiC vezels; 
- neemt aan dat SiC vezels zich ongeveer net zo zullen gedragen als asbestvezels (vooral omdat ze 
er onder een elektronenmicroscoop ongeveer net zo uit zien); 
- gaat voor amfibool asbest uit van een MTR-lucht van 300 vezelequivalenten/m3 en een 
Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) van 3 vezelequivalenten/m3; 
- en adviseert, bij gebrek aan beter, deze waarden ook voor SiC vezels te hanteren. 
 
Op grond van het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van SiC vezels en het 
gebrek aan statistische gegevens over de blootstelling van mensen aan SiC vezels is dit wellicht de 
beste benadering, maar het blijft een slag in de lucht: het werkelijke risico kan zo maar een factor 100 
of meer van deze benadering afwijken (zowel in positieve als in negatieve zin). Daar komt bij dat het 
MTR uitgaat van jaargemiddelde blootstelling (aan asbest, niet aan SiC vezels) en geen rekening 
houdt met de optredende piekbelasting bij ‘blazers’.   
 
Dit wordt bevestigd in een memo van RIVM van 28 augustus 2019 in reactie op het TNO onderzoek in 
Oosterhorn (Memo Mogelijkheid beoordeling risico op gezondheidseffecten nabij terrein ESD-SIC, 
hierna Memo RIVM). 
 



5 
 

Memo RIVM stelt: 
‘Op statistische gronden is een overschrijding van het indicatieve MTR (iMTR) voor SiC-vezels 
mogelijk, bovendien kunnen tijdens blazers kortdurende piekblootstellingen ver boven het iMTR 
voorkomen. Een verhoogde blootstelling brengt een extra gezondheidsrisico met zich mee. 
Aangenomen wordt dat naarmate meer lange, dunne en rigide vezels worden ingeademd, dit de kans 
op het krijgen van kanker vergroot.’  
 
‘SiC-vezels zijn vermoedelijk kankerverwekkend en moeten als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) 
worden behandeld. Er loopt een proces om SiC-vezels Europees te classificeren als carcinogeen. 
Voor ZZS stoffen geldt een minimalisatieverplichting.’ 
 
‘Voor een betrouwbare schatting van de kans op gezondheidseffecten is nodig:  
1) een goed beeld van de jaargemiddelde luchtconcentraties bij woonkernen, en  
2) dosis-effect informatie voor de betreffende SiC-vezels.  
Beide aspecten zijn onzeker waardoor de kans op gezondheidseffecten door SiC-vezels op basis van 
de huidige informatie zowel kan worden overschat als onderschat, en de onzekerheid van de schatting 
niet kan worden gekwantificeerd.’ 
 
‘Gezien de onzekerheden raadt het RIVM af om op basis van de huidige informatie de kans op 
gezondheidseffecten te schatten. Het RIVM verwacht niet dat de informatie die nodig is om het 
gezondheidsrisico voor SiC-vezels te schatten, op korte termijn beschikbaar komt.’ 
 
‘Bovendien zijn de schatting van de luchtconcentraties en de duur van piekblootstelling na de klasse 4 
blazer onzeker (TNO 2019c; TNO 2019d). Hierdoor kan geen goede schatting worden gemaakt van 
de jaargemiddelde luchtconcentratie, inclusief het aantal, mate en duur van piekblootstellingen.   
De onzekerheden als gevolg van het schatten van de concentratie van de stoffen in de lucht na de 
blazer (TNO 2019c) kunnen door kritische analyse en andere manieren van modelleren waarschijnlijk 
niet (voldoende) worden gereduceerd’ 
 
‘In het algemeen is het kwantificeren van een extra risico op kanker door een piekblootstelling onzeker 
omdat dosis-effect informatie is gebaseerd op langdurige blootstelling. De door TNO geschatte 1-uur-
concentraties van SiC-vezels kort na de blazer laten voor alle locaties een aanzienlijke overschrijding 
van de iMTR zien: een factor 57-1600, met de grootste overschrijdingen dichtbij ESD-SIC (TNO 
2019c; TNO 2019d). Zo is de kortdurende overschrijding van de iMTR bij het dichtstbijzijnde, 
alleenstaande woonhuis op 1400 meter van het ESD-SIC terrein ongeveer een factor 240.’ 
 
‘Het is onduidelijk in hoeverre de blootstelling door inademen van SiC-vezels via binnenlucht anders is 
dan via buitenlucht. Opdwarrelen (resuspensie) van in huis binnengekomen stof is immers 
aannemelijk.’ 
 
‘De schatting van gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan SiC-vezels is onzeker omdat: 
Er onvoldoende betrouwbare dosis-response toxiciteitsgegevens van SiC-vezels zijn (RIVM 2019). De 
door het RIVM afgeleide iMTR is gebaseerd op gelijkenis met asbest (‘read-across’ genoemd). Het is 
slechts mogelijk aan te nemen dat de toxiciteit bij inademen van de SiC-vezels hetzelfde is als dat van 
amfibool asbest (RIVM 2019). Deze read-across brengt een niet-kwantificeerbare onzekerheid met 
zich mee.’ 
 
‘Overschrijding van een (i)MTR is ongewenst omdat een gezondheidsrisico dan niet kan worden 
uitgesloten. 
 
Het RIVM heeft recent een iMTR afgeleid voor SiC-vezels die vooral dient als handvat voor de 
uitvoering van de minimalisatieverplichting (RIVM 2019). Er loopt een proces tot Europese classificatie 
van SiC-vezels tot carcinogeen (1B). SiC-vezels moeten worden behandeld als Zeer Zorgwekkende 
Stof (ZZS), waarvoor een minimalisatieverplichting geldt (RIVM 2019).’ 
 
Het GGD-rapport ‘Gezondheidskundige risicobeoordeling luchtkwaliteit in het industriegebied 
Oosterhorn en omgeving’ van 16 september 2020 (hierna GGD 2020) meldt: 
‘Het is duidelijk dat SiC-vezels in de leefomgeving worden verspreid vanuit het bedrijf ESD. De invloed 
van de blazers op de verspreiding en blootstelling aan SiC-vezels is niet te kwantificeren. Het lijkt wel 
waarschijnlijk dat er piekbelasting optreedt ten gevolge van de blazers.’ 
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En de GGD adviseert: 
‘SiC vezels worden aangemerkt als kankerverwekkend (RIVM 2019). Voor kankerverwekkende stoffen 
is geen grens af te leiden waaronder geen gezondheidseffecten kunnen optreden. Daarom moet de 
verspreiding van SiC-vezels en het optreden van blazers zoveel als mogelijk worden voorkómen, dan 
wel sterk te minimaliseren.’ 
 
3.1.3 Conclusies  
Wij concluderen dat: 
- de door RIVM geadviseerde MTR voor SiC-vezels niet wetenschappelijk is onderbouwd en geen 
basis mag bieden voor vergunningverlening aan ESD; 
- RIVM (en TNO) concludeert dat de piekbelasting van SiC-vezels tijdens blazers ver boven de MTR 
kan liggen: de gezondheidsrisico’s van dergelijke piekbelastingen zijn niet bekend; 
- de omwonenden al sinds 1973 worden bloot gesteld aan SiC vezels;  
- cumulatieve verontreiniging van de woonomgeving met SiC vezels niet in beeld is gebracht: het 
risico veroorzaakt door resuspensie van SiC vezels in de woonomgeving is onbekend; 
- alleen bij inpandige productie van SiC deze risico’s beheersbaar zijn. 
 
Wij dringen er dan ook op aan in deze beschikking de productie van SiC in de buitenlucht te verbieden 
en daar een redelijke termijn (hooguit twee jaar) aan te verbinden. 
 
3.2 Overige emissies  
Bij verhitting tot hoge temperatuur van, met name, petroleumcokes kunnen allerlei risicovolle stoffen in 
de lucht komen, maar bovendien kunnen er allerlei chemische reacties plaats vinden waarbij nieuwe 
risicovolle stoffen kunnen ontstaan. Volgens opgave van ESD (milieujaarverslag) gaat het daarbij in 
ieder geval om ammoniak, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, fijnstof (pm10), fijnstof (pm2,5), 
grof stof, indeno (1,2,3-c,d)pyreen, koolstofdioxide, koolstofmonoxide, methaan, VOS, 
nikkelverbindingen, PAKs, stikstofoxiden, waterstofsulfide, zwaveloxiden naar de lucht en chloriden en 
natriumverbindingen naar het oppervlaktewater. 
 
Het gaat hierbij vaak om grote hoeveelheden. Van al deze stoffen is het zeer ongewenst dat ze in het 
milieu terecht komen. 
 
3.2.1 Stof 
Er komen grote hoeveelheden fijnstof (pm10), fijnstof (pm2,5) en grof stof in de lucht bij de reguliere 
bedrijfsvoering. Volgens Emissieregistratie gaat het in totaal om 163 ton (de door u maximaal 
toegestane emissie). Dit kan op zich al gezondheidsklachten opleveren. In deze emissie is de 
stofuitstoot door ‘blazers’ niet mee genomen. De totale emissie van het bedrijf kan dan ook vele malen 
groter zijn dan de door het bedrijf opgegeven waarden. Wij zijn dan ook van oordeel dat maatregelen 
noodzakelijk zijn om de stofemissie te beperken. 
 
Bovendien komen met dit stof SiC vezels en allerlei andere gevaarlijke stoffen in de omgeving terecht: 
het gaat hier niet om onschuldig stof dat hooguit enige long-irritatie veroorzaakt, maar ook om 
kankerverwekkende stoffen.  
 
Daar komt bij dat dit niet de enige bron van stof is waar de omwonenden aan worden bloot gesteld. 
Naast de (hogere, want bij zee) achtergrondconcentratie is er op Oosterhorn allerlei bedrijvigheid die 
bijdraagt aan de stofbelasting van de omgeving. Een beeld van de totale stofconcentratie en de 
risico’s voor de bevolking ontbreekt. 
 
U stelt dat een stofemissie van minder dan 2,5 kg per ton geproduceerde 100% SiC in het BREF 
LVIC-S als BBT wordt gezien. Daar is uw maximale emissie-eis op gebaseerd. In de huidige 
beschikking streeft u naar een substantiële vermindering van de stofemissie, maar toch kunt u op dit 
moment geen scherpere bovengrens vaststellen die met zekerheid haalbaar is met de nu voor te 
schrijven maatregelen. 
 
Hieruit kunnen wij twee conclusie trekken:  
- ofwel het nuttig effect van de in de huidige beschikking opgelegde maatregelen is volstrekt onzeker: 
het kan zelfs zijn dat de maatregelen niet leiden tot vermindering van de stofemissie; 
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- ofwel op dit moment overtreft de feitelijke stofemissie van het bedrijf de maximaal toegestane 
stofemissie: de nu opgelegde maatregelen leiden niet tot een verbetering van de situatie maar zijn 
bedoeld om de emissie van het bedrijf binnen de bestaande vergunning te brengen. 
 
Wij dringen er op aan om te controleren of de stofemissie van het bedrijf binnen de maximaal 
vergunde ruimte blijft en zo nodig tegen overtreding op te treden. Hierbij moeten uiteraard ook de 
blazers worden mee genomen. 
 
Tevens dringen wij er op aan om, gezien de giftigheid van de stofemissie van ESD, de maximaal 
vergunde ruimte drastisch te beperken. 
 
3.2.2 Chloriden 
De lozing van chloriden is aanzienlijk. Deze lozing zou niet ongezuiverd moeten worden toegestaan. 
Maar ik ga er vanuit dat de provincie hier geen bevoegd gezag is. 
 
Het is ons niet duidelijk welke rol chloriden spelen in het productieproces. Chloorverbindingen maken 
geen deel uit van het zilverzand en kunnen ook niet worden verklaard uit petroleumcokes. Indien 
chloorverbindingen een rol spelen in de eigenlijke productie van SiC (en dus in de ‘oven’ worden 
verhit) bestaat het risico dat er organische chloorverbindingen worden gevormd, waaronder dioxinen. 
Dergelijke verbindingen kunnen zeer giftig en kankerverwekkend zijn. 
 
Wij stellen u voor nader te onderzoeken welke rol chloorverbindingen in de bedrijfsvoering spelen en 
wat de risico’s hiervan zijn. 
 
3.2.3 PAKs, organische verbindingen 
De petroleumcokes is, zeker bij verhitting, een bron van fijn stof. Petroleumcokes bestaat uit 
organische verbindingen, waaronder PAKs. Bij verhitting in de oven kunnen hieruit nieuwe organische 
verbindingen ontstaan. Het PAKs-gehalte zal hierbij toenemen. Welke andere chemische reacties in 
de berg reactiemateriaal plaats vinden, is ons niet bekend. 
 
Bij de reguliere productie verdwijnt een deel van de reactiegassen en van het fijnstof naar de 
atmosfeer. Hierin zitten giftige en kankerverwekkende stoffen. Bij het optreden van een ‘blazer’ gaat 
zelfs een groot deel van de reactiegassen en van het fijnstof tot meer dan 100 m de lucht in. Deze 
stoffen komen tot op tientallen kilometers van de bron neer. 
 
Meten van de vrijkomende stoffen op het terrein van ESD is niet mogelijk, ook meten aan blazers is 
niet mogelijk. Welke stoffen in welke hoeveelheden in de atmosfeer komen, blijft dan ook onbekend. 
 
Nu de mate van blootstelling van de omwonenden aan deze stoffen, met name bij blazers, niet in 
beeld gebracht kan worden, is het gezondheidsrisico niet bekend. Weliswaar acht de GGD de kans 
om aan een dergelijke piekconcentratie te worden blootgesteld gering, maar wel mogelijk. De GGD 
acht het risico op negatieve gezondheidseffecten gering, maar sluit het niet uit. 
 
3.2.4 Zware metalen 
Petroleumcokes bevat, in wisselende hoeveelheden, de zware metalen chroom, kobalt, nikkel, 
titanium, vanadium. Ook ander zware metalen (kwik, cadmium, arseen) kunnen in de cokes 
voorkomen. Met name veel organische verbindingen kunnen giftig / kankerverwekkend zijn. 
 
Welke metalen en metaalverbindingen in de emissies van het bedrijf voorkomen is niet bekend. Het 
gaat hier om zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), er geldt een minimalisatieverplichting. 
 
ESD meldt de emissie van nikkelverbindingen. Over de emissie van andere metalen en 
metaalverbindingen is niets bekend. Het blijft onduidelijk op welke wijze het bedrijf invulling geeft aan 
de minimalisatieverplichting. Wij dringen er op aan hier in de huidige beschikking eisen aan te stellen. 
 
3.2.5 Zwavel verbindingen 
De omwonende, tot op 30 km afstand, ondervinden ernstige geurhinder van het bedrijf (GES-klasse 
6). Deze hinder wordt vooral veroorzaakt door vrijkomende zwavelverbindingen (H2S, SO2, SO3) in 
het normale productieproces. Bij blazers treedt daarboven nog een piekbelasting op, die bovendien 
over veel grotere afstand waarneembaar is. 
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Uit metingen van TNO is gebleken dat de geurdrempels voor waterstofsulfide (H2S) regelmatig 
worden overschreden. Er worden, volgens de GGD, geen toxische effecten verwacht bij de gemeten 
gehalten, maar hinder door geuroverlast is niet wenselijk. De geurhinder kan relatief frequent 
optreden. 
 
GGD 2020: ‘Blootstelling aan geur, zeker bij herhaling, kan ook stress gerelateerde 
gezondheidseffecten oproepen zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en vermoeidheid. In de 
GGD-gezondheidsmonitor blijkt het aantal gehinderden door geur van industrie in de gemeente Delfzijl 
23% te zijn. Vanuit gezondheidskundig perspectief is het belangrijk om de overlast sterk te 
verminderen.’ 
 
De in de ontwerpbeschikking opgenomen maatregelen / voorschriften hebben slechts betrekking op 
het beperken van de stofemissie, maar zullen de emissie van zwavelverbindingen niet beperken. 
Overlast door geur wordt in deze beschikking niet aangepakt. Wij dringen er op aan alsnog passende 
maatregelen in de beschikking op te nemen om de geurhinder voor de omgeving te beperken. 
 
3.2.6 Conclusies 
De wijze van produceren van SiC, waarbij de grondstoffen zand en cokes in de open lucht, slechts 
afgedekt met plastic folie, worden verhit tot hoge temperaturen (in de kern: tot 2.700 0C), maakt het 
onmogelijk de productieomstandigheden goed te beheersen. Welke reacties er in het mengsel plaats 
vinden en welke stoffen hierbij ontstaan, blijft onduidelijk. Mede omdat geen metingen kunnen worden 
uitgevoerd in of nabij de productielocatie.  
 
Wel is duidelijk dat hierbij (zeer) giftige en kankerverwekkende stoffen ontstaan (waaronder SiC vezels 
en PAKs, fijn stof, mogelijk ook organische verbindingen met zware metalen). En dat deze gevaarlijke 
stoffen onder deze productieomstandigheden niet afdoende binnen het bedrijf kunnen worden 
afgevangen: een deel van deze stoffen vervuilt de omgeving. Ook is duidelijk dat hierbij 
zwavelverbindingen ontstaan, die tot in de verre omtrek ernstige stankoverlast veroorzaken. 
  
Doordat het productieproces niet goed beheersbaar is, treden veelvuldig (vaak meer dan 50 keer per 
jaar) zware explosies op, waarbij niet alleen de grondstoffen, maar ook de gewenste en ongewenste 
producten die tijdens dit chemische proces zijn ontstaan, tot op meer dan 100 m hoogte in de lucht 
worden geschoten. Deze stofwolk, met de milieugevaarlijke stoffen, daalt in de wijde omtrek neer. Bij 
deze zware explosies komt bovendien weer extra stank (vooral H2S) vrij, die tot op 30 km afstand 
wordt waar genomen. 
 
Hoe gevaarlijk de concentraties van de verschillende milieugevaarlijke stoffen in deze stofwolk zijn 
voor omwonenden, is niet bekend, aangezien metingen aan ‘blazers’ niet mogelijk zijn. Maar uit 
sneeuwonderzoek door TNO na een blazer bleek dat de gehalten aan SiC vezels, ook in de 
woonomgeving, ver boven de (voorlopige en onzekere) RIVM-norm uitkwamen. 
 
Wij concluderen dan ook dat ernstige gezondheidsschade voor omwonenden ten gevolge van de 
activiteiten niet kan worden uitgesloten. Ongewijzigde voortzetting van de huidige productie door ESD 
achten wij dan ook in strijd met het voorzorgbeginsel. De provincie, als bevoegd gezag, is dan ook 
verplicht passende maatregelen op te leggen aan het bedrijf om hier een eind aan te maken. 
 
De huidige ontwerpbeschikking voorziet hier niet in. Er worden vooral enige nadere eisen gesteld aan 
het schoonhouden van het terrein en maatregelen opgelegd om verstuiven van op het terrein  
opgeslagen materiaal te beperken, maar het feitelijke productieproces wordt ongemoeid gelaten. Dit 
achten wij niet aanvaardbaar.     
 
4. Wijziging vergunning: formeel 
Uit uw e-mail bericht van maken wij op dat deze wijziging gedeeltelijk plaats vindt op basis van een 
aanvraag van ESD, maar dat er ook ambtshalve wijzigingen in de ontwerp-beschikking zijn 
opgenomen. Bij metingen door TNO is geconstateerd dat de stofemissies van het bedrijf ook 
kankerverwekkende SiC vezels bevatten. Bij eerdere vergunningverlening was nooit sprake van SiC 
vezels. U wilt deze emissies nu in de vergunning(en) regelen. 
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Tevens stelt u in uw e-mail dat het wijzigingsverzoek van ESD niet gaat over de uitstoot van SiC 
vezels buiten het bedrijf. ‘Over deze uitstoot loopt een aparte (dwangsomprocedure) tegen het bedrijf. 
Hierover is op 30 maart 2021 een zitting bij de rechtbank gepland.’ 
 
Maatregelen die de emissie van SiC vezels naar de lucht tot buiten het bedrijf, zowel bij de reguliere 
productie als bij blazers, daadwerkelijk aanpakken hebben wij in deze wijzigingsvergunning dan ook 
niet aangetroffen. Er is in de wijzigingsvergunning geen verbod opgelegd aan ESD om SiC vezels te 
verspreiden tot buiten het bedrijf. 
 
Hier kunnen wij niet mee instemmen. SiC vezels zijn kankerverwekkend. Wij zijn van oordeel dat er, 
om de omwonenden te beschermen, een verbod dient te worden opgenomen om SiC-vezels tot buiten 
het bedrijf te verspreiden. Indien dat op dit moment, om procedurele redenen, niet mogelijk is, 
verzoeken wij u in de beschikking aan te kondigen dat passende maatregelen in een nadere 
vergunningswijziging zullen worden mee genomen zodra dat wel mogelijk is.  
 
5. Voorschriften 
Voorschrift 1.1.1 bepaalt dat vanuit de gehele inrichting maximaal 2,5 kg stof per ton geproduceerd 
SiC mag worden geëmitteerd als gemiddelde per kalenderjaar. Bij een jaarproductie van 65.000 ton 
komt dat neer op 162,5 ton stof per jaar. Een veel te forse emissie, vooral als wordt bedacht dat 
hiermee allerlei gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen worden geëmitteerd en dat er op 1,4 km 
afstand mensen wonen.  
 
Wij betwijfelen of hierin ook de hoeveelheid stof is begrepen die op jaarbasis met blazers de lucht in is 
geschoten. Dit zou wel moeten. Door de ODG en ESD werd echter ontkend dat dit te meten is. Zoals 
wij al eerder hebben aangegeven kan dit worden bepaald door het verschil te bepalen tussen het 
materiaal dat in de ‘oven’ is gebracht en het materiaal dat na de blazer nog wordt aangetroffen. Wij 
dringen er op aan om uitdrukkelijk in dit voorschrift op te nemen dat ook de stofemissie door blazers in 
deze maximale jaarlijkse emissie zijn begrepen.   
 
In voorschrift 2.1.1 en verder wordt ingegaan op de minimalisatieverplichting ten aanzien van ZZS. Nu 
de met de stofemissie tevens ZZS worden geëmitteerd, dient de minimalisatieverplichting tevens van 
toepassing te zijn op de gehele stofemissie van ESD. 
  
Voorschrift 1.1.1 heeft geen betrekking op het verladen aan de laad- en lossteiger nabij het 
Oosterhornkanaal en het transport van cokes van de haven naar de productielocatie aan de 
Kloosterlaan. Hoewel eventuele stofemissie bij de aanvoer van grondstoffen geen SiC-vezel bevat, 
draagt deze emissie wel bij aan de totale fijnstofbelasting van de omgeving door het bedrijf. Deze 
totale fijnstofbelasting is ongewenst en ongezond. Ook de stofemissie bij verladen en transport zou zo 
veel mogelijk beperkt moeten worden. Wij dringen er dan ook op aan om ook stofemissies bij verladen 
en transport van grondstoffen in dit voorschrift mee te nemen. 
 
In voorschrift 1.2.1 wordt nader onderzoek voorgeschreven. Er wordt echter niet aangegeven wat er 
met de resultaten van het onderzoek zal worden gedaan. Wij stellen u voor uitdrukkelijk op te nemen 
dat de resultaten van het onderzoek u aanleiding kunnen geven de vergunning aan te passen. 
 
Voorschrift 1.3.2 schrijft voor dat opslag van stuifgevoelige materialen in de open lucht maximaal 1 
week zonder afdekking op het terrein mogen liggen. Dit vinden wij niet toelaatbaar.  Wij zijn van 
oordeel dat stuifgevoelige materialen inpandig dienen te worden opgeslagen. Wij dringen er op aan 
dat in deze beschikking wordt opgenomen dat (in aansluiting op voorschrift 1.3.3) binnen een jaar 
inpandige opslag wordt gerealiseerd. Tot inpandige opslag gereed is, doch voor de duur van ten 
hoogste een jaar, kan voorschrift 1.3.2 worden toegepast. 
 
Voorschrift 1.3.5 regelt dat de ‘ovens’ (grote bult stuifgevoelig materiaal in de open lucht afgedekt met 
een plasticfolie) niet mogen worden opgebouwd of afgebroken bij windsnelheden boven 17 meter per 
seconde. Dat is windkracht 8 en meer: heel veel wind. De ‘oven’ bestaat uit kwartszand op een 
hoeveelheid cokes en grafiet voor de elektrische geleiding. Zand gaat al stuiven bij windkracht 5 – 6 
(droog zand al eerder). Cokes bevat een grote fijnstof-fractie, die ook al bij lage windsnelheden 
verstuift. Deze ‘ovens’ in de open lucht zijn dan ook al bij matige wind een bron van stofemissie. 
Alleen inpandige productie biedt afdoende bescherming voor de omgeving. Zo lang dit niet kan 
worden voorgeschreven, dient te worden voorgeschreven dat de ‘ovens’ niet mogen worden 
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opgebouwd of afgebroken bij windsnelheden boven 8 meter per seconde (met inachtneming van 
voorschrift 1.3.7).  
 
Voorschrift 1.3.8 is onvoldoende duidelijk. Binnen hoeveel tijd is er nog sprake van ‘direct na elkaar’? 
En waarom de werkzaamheden niet staken na de eerste stofwolk? 
 
In verschillende voorschriften moet het materiaal worden besproeid. Waar blijft het sproeiwater? Dit 
water kan allerlei verontreinigingen opdoen en dient dan ook naar een geschikte zuivering te worden 
afgevoerd. 
 
Op grond van voorschrift 1.3.13 moeten er voorzieningen zijn voor het reinigen van banden 
van vrachtauto's en rijdend materieel. Dit is goed en makkelijk controleerbaar. Er is echter niet 
voorgeschreven dat deze voorzieningen ook gebruikt moeten worden. Wij stellen voor dit alsnog te 
regelen. 
 
In 1.3.15 worden werkinstructies voorgeschreven. Wij stellen voor deze werkinstructies op te nemen in 
deze vergunning. 
 
In par. 1.4 Monitoring emissies stof naar lucht wordt monitoring van stof voorgeschreven. Het lijkt ons 
goed om, naast onderzoek door het bedrijf, ook onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren in opdracht 
van de provincie. 
 
Voorschrift 2.1.1 stelt: 
‘2.1.1 Emissies van als (p)ZZS te beschouwen stoffen naar de lucht worden zoveel mogelijk 
voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, tot een minimum beperkt.’ 
De tekst van deze bepaling klopt niet. Het is altijd mogelijk emissie naar de lucht zo veel mogelijk te 
voorkomen, waarmee de emissie tot een minimum beperkt is. Tenzij het tweede deel van de bepaling 
bedoeld is om de drijver van de inrichting financiële afwegingsruimte te geven. Wij zijn van oordeel dat 
dat niet mag worden toegestaan. Emissie van ZZS dient altijd zo veel mogelijk te worden voorkomen. 
Reden te meer om deze chemie in de buitenlucht te verbieden. 
 
In voorschrift 2.2.1 worden emissie- en immissieconcentraties van ZZS voorgeschreven die niet 
mogen worden overschreden. Om te benadrukken dat deze bepaling geen extra 
emissie/immissieruimte biedt ten opzichte van voorschrift 2.1.1, stellen wij voor in de tekst op te 
nemen: waarbij de gestelde emissiegrenswaarden en (i)MTR-waarden in ieder geval niet mogen 
worden overschreden. Volgens deze bepaling mogen de Wm-richtwaarde, de EU streefwaarde en de  
MTR-waarde wel worden overschreden. Wij dringen er bij u op aan te bepalen dat, waar (i)MTR-
waarden ontbreken, de  Wm-richtwaarde, de EU streefwaarde en de  MTR-waarde niet mogen worden 
overschreden. 
 
Voorschrift 2.4.2 bepaalt dat het vermijdings- en reductieprogramma in ieder geval ingaat op  
mogelijkheden en technieken ter voorkoming en ter beperking van de emissies van SiC vezels. Wij 
stellen u voor daaraan toe te voegen ‘waaronder de mogelijkheden om de productie geheel inpandig 
te laten plaats vinden.’  
 
Par. 2.5 Monitoring emissies gasvormige (p)ZZS schrijft monitoring voor. Monitoring is prima, maar 
met de conclusies moet wel iets gedaan worden. Een dergelijke bepaling ontbreekt echter. Wij dringen 
er op aan dit alsnog te regelen. 
 
In hoofdstuk 3. inspectie en onderhoud emissie reducerende voorzieningen wordt niet duidelijk om 
welke voorzieningen het gaat. Nu de productie grotendeels in de open lucht plaats vindt, lijkt de 
toegepaste folie op de ‘ovens’ de belangrijkste emissiebeperkende voorziening (voor zover er niets 
explodeert). Wat voor inspectie en onderhoud hieraan plaats vindt, wordt echter niet duidelijk. Wij 
stellen u voor dit concreet in voorschriften uit te werken, voor zo lang als u deze chemie in de open 
lucht toe staat. 
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6. Tot slot 
U stelt: ‘Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van 
emissies van stoffen naar de lucht waarbij tenminste BBT wordt toegepast en tenminste voldaan wordt 
aan de luchtkwaliteitseisen voor fijn stof van bijlage 2 van de Wm.’ 
 
Dus er moet ten minste aan BBT worden voldaan, maar het stellen van strengere eisen is toegestaan. 
En zeker nu hier sprake is van ongecontroleerde emissies van ZZS, is daar alle aanleiding toe. 
 
ESD produceert op deze locatie siliciumcarbide sinds 1973. De wijze van produceren is sindsdien niet 
wezenlijk veranderd. Het gaat om een zwaar chemisch proces, dat plaats vindt in de open lucht. 
Onder deze productieomstandigheden is het chemische proces onbeheersbaar, wat in ieder geval 
zorgt voor onbedoelde vorming van SiC vezels. Maar ook, tientallen malen per jaar, voor zware 
explosies, waarbij grote hoeveelheden materiaal de lucht in geschoten worden en tot ver in de omtrek 
terecht komen. 
 
Het bedrijf emitteert grote hoeveelheden milieugevaarlijke stoffen. Om welke stoffen het gaat en om 
welke hoeveelheden, is niet bekend, omdat metingen op of nabij de productielocatie niet mogelijk zijn. 
Ook de emissies die optreden tijdens de zware explosies zijn niet in beeld: er valt aan ‘blazers’ niet te 
meten. Wel is inmiddels duidelijk dat het, zowel bij de reguliere emissies als bij de explosies, mede om 
kankerverwekkende stoffen gaat en dat deze stoffen ook in de bewoonde omgeving terecht komen. Of 
het hierbij om een ‘aanvaardbaar risico’ voor de omwonenden gaat, valt, op grond van het TNO-
onderzoek en de conclusies en adviezen van RIVM en GGD, te betwijfelen. 
 
Wij zijn dan ook van oordeel dat de provincie, op grond van het voorzorgbeginsel, passende 
maatregelen dient te nemen om de gezondheid van de omwonenden effectief te beschermen. 
 
In de huidige ontwerpbeschikking worden geen maatregelen voorgeschreven die er op gericht zijn het 
productieproces beheersbaar te maken. Dat acht de provincie niet opportuun (dat komt de provincie 
niet van pas of niet gelegen). Wel worden er enige maatregelen voorgeschreven ter bestrijding van het 
verwaaien van stof vanaf het industrieterrein. In onze ogen is dit dweilen met de kraan open. 
 
Als deze ‘aanscherping’ van de voorschriften slechts bedoeld is als een tussenstap op weg naar 
werkelijke aanpak van ESD, dan zou dat expliciet uit de tekst van de beschikking moeten blijken. Dit is 
echter niet het geval. 
 
Andere zware chemische industrie, maar ook andere vervuilende bedrijvigheid, is al jaren verplicht alle 
activiteiten onder dak te brengen. Chemische processen horen onder veilige, gecontroleerde 
omstandigheden plaats te vinden, waarbij afdoende maatregelen getroffen worden om verontreiniging 
van de omgeving te voorkomen.  
 
Voor de productie van siliciumcarbide betekent dit: productie inpandig, in kleinere ovens of in een 
volcontinu proces, waarbij de gevormde siliciumcarbide gegarandeerd tot boven een bepaalde 
temperatuur wordt verhit zodat eventuele vezels worden vernietigd en waarbij productiegassen, stof 
en andere mogelijke verontreinigingen efficiënt worden afgevangen en afgevoerd. Wij zijn van oordeel 
dat dit geen onredelijke eis is. 
 
Wij dringen er dan ook op aan in deze beschikking de productie van SiC in de buitenlucht te verbieden 
en daar een redelijke termijn (hooguit twee jaar) aan te verbinden. 
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Wij vertrouwen er op dat u onze opmerkingen en aanbevelingen nadrukkelijk betrekt bij het opstellen 
van de definitieve beschikking. 
 
 
 
Hoogachtend, 
namens het bestuur van de Natuur en Milieufederatie Groningen 
 

 
mr. ing. E. de Waal 


