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Nieuwsbrief voor de buren van Thermphos 
 

Geachte buurtbewoners, 

 

Naar aanleiding van het besluit van de Provincie 

Zeeland om Thermphos een nieuwe vergunning te 
verlenen en de publiciteit hieromheen vinden wij het 

belangrijk om u via deze bewonersbrief te 
informeren over ons standpunt.  
 

Thermphos is verheugd over het besluit van de 
Provincie Zeeland om ons bedrijf deze vergunning te 

verstrekken. Vandaag heeft de provincie uitslagen 
bekend gemaakt van dioxinemetingen, die zij in de 

afgelopen maanden bij Thermphos heeft uitgevoerd. 
De gemeten waarden blijken binnen de 
vergunningsnorm van 0.4 nanogram TEQ per 

kubieke meter te liggen.  
 

Dit bevestigt dat onze korte-termijnmaatregelen hun vruchten afwerpen. Zoals in eerdere 
communicatie aan u gemeld heeft Thermphos de afgelopen maanden hard gewerkt aan het 
verbeteren van de procescondities. Na intensieve testen zijn we uitgekomen bij een 

samenstelling van de ertsmix die de laagste uitstoot dioxine oplevert.  
 

Ook de tijdelijke installatie op basis van actief kool heeft een bijdrage geleverd. Actief kool, 
beter bekend als ‘Norit’, heeft als eigenschap dat het dioxine afvangt.  
 

Thermphos is blij dat de waarden onder de door de provincie afgegeven vergunning blijven, 
maar we realiseren ons terdege dat we er daarmee nog niet zijn. Uitgangspunt is en blijft 

voor ons de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (Ner), die een uitstoot van 0.1 nanogram 
TEQ per kubieke meter voorschrijft.  
 

Uiteraard blijven wij onverminderd zoeken naar verbetering van de procescondities tot het 
moment dat wij in 2014 de nieuwe zuiveringsinstallatie in gebruik nemen. Deze garandeert 

dat wij voor eens en voor altijd binnen de Ner-norm zullen produceren. Dan zal ook de 
geuroverlast definitief tot het verleden behoren. Op dit moment werken wij ook keihard om 
deze overlast te minimaliseren.  

 
Informatiebijeenkomst 

 
We kunnen ons voorstellen dat er naar aanleiding van het recente provinciebesluit nog 
onduidelijkheden en vragen leven. Daarom organiseert Thermphos eind november een 

informatiebijeenkomst voor u, onze buren. Daarbij willen we heel graag het gesprek met u 
aangaan. Binnenkort zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

Heeft u op dit moment vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het 
informatiepunt van Thermphos via telefoonnummer: 0113-689999 of via e-mail: 
informatiepunt@thermphos.com  


