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Geachte bewoners,
U heeft ongetwijfeld het één en ander over Thermphos uit de media vernomen. Graag zou ik de gelegenheid willen
nemen om, langs deze weg, direct met u in contact te treden en een toelichting te geven. Thermphos vindt het erg
belangrijk om u, als buur, te informeren over de huidige situatie bij het bedrijf. Dit heb ik vorige week ook aangegeven
tijdens een vergadering met de Dorpsraad van Nieuwdorp.
Al 40 jaar streeft Thermphos ernaar om een goede en betrouwbare werkgever te zijn, midden in het Zeeuwse landschap,
midden in de Zeeuwse maatschappij. Al jaren werken we aan het steeds verder terugdringen van onze milieubelasting.
Er is ter wereld geen bedrijf dat er in slaagt fosfor te maken met zo weinig uitstoot van gevaarlijke stoffen. Dat hoort zo,
we zouden niet anders willen.
Tegelijkertijd constateren we dat we sinds een jaar of twee steeds meer overlast lijken te veroorzaken in onze omgeving.
Een directe oorzaak hebben we nog niet gevonden maar we werken er hard aan om dit probleem op te lossen. In april jl.
hebben we een informatieavond georganiseerd om u hierover te informeren en te vertellen aan welke oplossingen we
werken.
De directe aanleiding van deze brief is de media-aandacht van de afgelopen tijd. We vinden dat er een onjuist beeld is
ontstaan ten aanzien van onze inzet. Een beeld dat wij ons niet zouden willen of kunnen houden aan de normen voor de
uitstoot van dioxine en van zware metalen. Ik begrijp dat dit mogelijk tot onzekerheid, onrust of emotionele reacties bij
u als omwonende leidt, zeker in combinatie met de door u ervaren overlast.
Een speciaal team van deskundigen werkt voortdurend aan het oplossen van de problemen. Uiterlijk eind 2014 is
Thermphos voorzien van een high-tech-reinigingsinstallatie die de uitstoot van dioxine tot een minimum beperkt. De
waarden zullen dan ruim binnen de wettelijke normen zijn en ook de geuroverlast behoort dan definitief tot het
verleden.
Natuurlijk, net als u, zou ik deze installatie liever vandaag dan morgen operationeel hebben. Dat is helaas niet mogelijk.
Wij zijn de eerste fosforfabriek ter wereld die een installatie voor zuivering van dioxine gaat bouwen. Er zijn diverse
rookgas-zuiveringstechnieken beschikbaar, maar die zijn helaas niet zonder meer bij ons bedrijf toe te passen. Er moet
dus veel werk worden verricht om te zorgen dat zo’n installatie straks ook bij ons goed werkt – en blijft werken. De
installatie zal niet alleen dioxine-emissies sterk terugbrengen, maar ook de emissie van geur, rook en zware metalen.
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Vorige week heeft Thermphos een tijdelijke installatie in gebruik genomen voor de afvang van dioxine door de inzet
van actief kool. Actief kool, Norit, heeft als prettige eigenschap dat het ook geur afvangt. Wij hebben er vertrouwen in
dat de geuroverlast hierdoor aanzienlijk verminderd zal worden.
Daarnaast werkt ons team van deskundigen voortdurend aan de optimalisatie van procescondities, om zo de dioxineuitstoot en overlast naar beneden te krijgen. Zij onderzoeken bijvoorbeeld welke combinatie van grondstoffen en
recepturen de laagste uitstoot aan dioxine oplevert.
Ik wil benadrukken dat Thermphos bij de productie van fosfor aan de Nederlandse milieuwet voldoet. De Provincie
Zeeland heeft Thermphos echter toestemming gegeven om tijdelijk iets meer uitstoot te generen dan de wettelijke norm.
Het gaat hierbij om een hele kleine overschrijding, die op geen enkele wijze van invloed is op de volksgezondheid. Het
gaat bovendien om een tijdelijke situatie.
Zoals ik aangaf, vindt Thermphos een constante dialoog met haar omgeving van groot belang. Daarom zijn wij ook blij
dat een klankbordgroep van omwonenden regelmatig met ons van gedachten zal wisselen over onderwerpen die
Thermphos én u raken. De eerste vergadering staat medio oktober gepland.
We zijn uiteraard benieuwd of de Norit installatie een positief effect heeft op de overlast in de omliggende dorpen. We
nodigen u uit om met ons in contact te treden hierover. Wat ziet en ruikt u? U kunt ons informatiepunt bellen via
telefoonnummer: 0113 - 689 999 of mailen op informatiepunt@thermphos.com Hier kunt u ook terecht voor vragen of
opmerkingen.
Met vriendelijke groet,

Rob de Ruiter
Directeur Thermphos International B.V.
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