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Geachte Statenleden, 

Thermphos heeft eind 2008 het bevoegd gezag gdnformeerd, dat uit eigen metingen is gebleken, 
dat er dioxines vrijkomen bij het sinterproces. Hermeting in opdracht van de provincie Zeeland in 
het eerste kwartaal van 2009 bevestigde onze waarneming. 

Ik acht het van belang u, ondersteund door de bijlage bij deze brief, in te lichten over de 
inspanningen die Thermphos sindsdien heeft gedaan om de dioxine-emissie te onderzoeken, in kaart 
te brengen, te verlagen en te beheersen. 

Vanaf het derde kwartaal 2009 (na de fabrieksstop in de maanden april t/m juni 2009 als gevolg van 
de economische crisis) is Therrnphos begonnen met een zeer intensief meetprogramma teneinde de 
effecten van een veelheid aan procesomstandigheden te onderzoeken. Doel van deze inspanning 
was uiteraard om zo snel mogelijk de emissie van dioxine op een aanvaardbaar en beheerst niveau 
te krijgen. 
Medio september 2010 heeft deze analyse tot een definitieve aanpassing van de procescondities 
geleid. Het resultaat van deze structurele procesaanpassing is, dat de gemiddelde dioxine-emissie is 
teruggebracht naar 0,35 ng TEQ/m 3 , terwijl deze in de gehele periode voor half september ca. 1,8 
ng TEQ/ m 3  bedroeg. 

Zoals u ook bekend is, is Thermphos in 2004 gestart met het investeren (totaal 14 Mio €) in het 
zogenaamde CaRe (CadmiumReductie) project. Dit project leidt tot 90% reductie van de emissie 
van zware metalen, maar is ook een investering in de algemene beheersing van het sinterproces. De 
definitieve afronding ervan in december 2010 zal een duidelijk positief effect hebben op de dioxine-
emissies, alsmede op de geurproblematiek. 
Op 29 september jl. heeft Thermphos op één van de drie productie-eenheden het CaRe systeem 
gedurende een week getest. De dioxine-emissie bedroeg toen 0,05 ng TEQ/m 3 . 

Zeer terecht heeft het bevoegd gezag gezondheid en milieu bij het verstrekken van vergunningen de 
hoogste prioriteit gegeven. 
In de bijlage vindt u ook de zeer duidelijke conclusies uit de verschillende onderzoeken naar de 
effecten op milieu en gezondheid. 
Voor wat betreft dioxine blijkt overduidelijk, dat zelfs de historische emissies door Thermphos niet 
tot gevaar voor gezondheid en milieu leiden. 

Zetel te Vlissingen (NL) • KvK Middelburg nr. 22.04.04.39 • 131W nr. NL 8055.86.234.B.01 



Pagina: 	2 of 2 
Referentie.: 	Rob de Ruiter 
Datum: 	18/11/2010 

thermPhos 

Deze stelling wordt onderbouwd door de resultaten van het onderzoek naar dioxineconcentraties in 
bodem en lucht (bij Nieuwdorp), uitgevoerd in opdracht van de provincie. 

Ik ga er van uit dat bij u bekend is, dat Thermphos heeft besloten een zogenaamde best beschikbare 
techniek (BBT) te ontwikkelen voor de fosforindustrie, gebaseerd op technologiedn voor de 
staalindustrie. Het belangrijkste verschil met de staalindustrie is de samenstelling van onze 
rookgassen. Met name het effect van fosforpentoxide (P205 ) op de gasreinigingsinstallatie is 
onbekend en dient te worden vastgesteld. Uiterlijk eind 2014 hebben we zo'n techniek, die onze 
uitstoot structureel tot minder dan 0,1 ng TEQ/m 3  terugbrengt, geInstalleerd. Wij doen er alles aan 
om deze techniek eerder te realiseren. De investering zal vele miljoenen bedragen. 

Ik hoop u met dit schrijven, maar zeker ook d.m.v. de bijlage, ervan te overtuigen, dat Thermphos 
haar processen beheerst op een niveau van een gemiddeld lage dioxine-emissie (0,35 ng TEQ/m 3). 
Maar tevens, dat er geen sprake is van onaanvaardbare effecten op gezondheid, natuur en milieu. 

Hoogachtend, 

Dr. Ir. Rob de Ruiter 
Directeur 
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1 	Onderzoeken naar effecten op gezondheid en milieu 

In relatie tot de dioxine-emissie van Thermphos is een aantal onafhankelijke onderzoeken 
uitgevoerd naar de effecten op gezondheid en milieu. Deze onderzoeken worden hieronder 
behandeld. 

1.1 Bodemonderzoek RIVM 

In de periode mei/juni 2009 heeft het RIVM onderzoek uitgevoerd om de kwaliteit van de 
bodem in de omgeving van Thermphos te onderzoeken. De conclusies zijn door het RIVM als 
volgt samengevat: 

• In het agrarisch gebied komen geen verhoogde dioxinegehalten voor in de bodem. 
• Op het industrieterrein zijn op enkele plaatsen verhoogde dioxinegehalten gevonden. 
• Het verspreidingspatroon is 'random' (willekeurig); er is geen duidelijk verband met 

één bron. 
• Uit het monitoringprogramma van de NZO (Nederlands Instituut voor de Zuivel) blijkt 

niet dat er verontreiniging is gevonden van melk uit het agrarisch gebied. 
• Er lijkt geen risico te bestaan voor de volksgezondheid via belasting van de 

voedselketen door een dioxineverontreiniging. 
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de historische emissie van Thermphos, die 
naar alle waarschijnlijkheid sinds 1968 bestaat, niet heeft geleid tot verhoging van de dioxine-
gehalten in de bodem in omliggende gebieden. 

1.2 	De verspreiding van dioxinen rond Thermphos (RIVM 2010) 

Het RIVM heeft de blootstelling van de mens aan dioxine in de omgeving van Thermphos 
onderzocht. Daarbij is de bijdrage aan opname door de mens beoordeeld van concentraties in 
de buitenlucht, de depositie ervan op de grond, de opname door gewassen en dieren. In het 
onderzoek is getoetst aan de door de WHO vastgestelde toelaatbare dagelijkse inname (TDI) 
voor dioxinen en dioxine-achtige PCB's van 1-4 picogram TEQ per kg lichaamsgewicht per 
dag. Feitelijk is getoetst aan 2 picogram TEQ per kg lichaamsgewicht per dag. 
Het RIVM heeft gerekend met de volgende scenario's voor de emissie van Thermphos: 

- Continue uitstoot, gedurende vijfjaar van 5 ng TEQ/Nm 3  
Continue uitstoot, gedurende vijfjaar van 2 ng TEQ/Nm 3  
Continue uitstoot van 0,1 ng TEQ/ Nm3  

De conclusies zijn in het rapport als volgt samengevat: 
• Bij een emissie van 2 ng TEQ/Nm3  en met een conservatieve schatting voor wat 

mensen opnemen, is de blootstelling van omwonenden met een derde verhoogd en 
blijft de totale blootstelling van omwonenden binnen de norm. 

• Bij een emissie van 5 ng TEQ/Nm3  zal de totale extra blootstelling aan dioxine in de 
omgeving van Thermphos verdubbelen ten opzichte van de achtergrondblootstelling 
en samen met de achtergrondblootstelling rond de norm van dagelijkse inname 
uitkomen. 

• Voor de hoogst onderzochte emissie van 5 ng TEQ/Nm 3  zijn voor wat betreft de 
concentraties in de lucht geen gezondheidseffecten te verwachten. 

Bij een emissie van 0,4 ng TEQ/Nm3  zal met zekerheid geen sprake zijn van een 
overschrijding van de toelaatbare blootstelling. 
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1.3 	Beoordeling gezondheidsrisico's dioxine-emissie Thermphos door Caesar Consult 

In opdracht van Thermphos heeft Caesar Consult 1 ' )  de gezondheidsrisico's van de dioxine-
emissie van Thermphos beoordeeld. Caesar Consult bevestigd de conclusies van het RIVM. 
Door Caesar Consult worden de gezondheidsrisico's als volgt samengevat: 

Blootstelling omwonenden 
Uit de beoordeling blijkt dat de dioxine-emissie bij Thermphos niet resulteert in een 
substantiele blootstelling van omwonenden door inaderning. De opname door inademing is 
verwaarloosbaar ten opzicht van de hoeveelheid die een gemiddelde Nederlander via voeding 
binnenkrijgt. Het is niet aannemelijk dat de emissie bij Thermphos resulteert, of heeft 
geresulteerd, in een substantiele toename van de blootstelling van omwonenden via voeding. 

Blootstelling werknemers van nabijgelegen bedr(ven 
Werknemers van nabijgelegen bedrijven hoeven zich evenmin zorgen te maken over de 
blootstelling via inademing. De dioxineconcentraties zijn, zelfs dichtbij de Thermphos 
fabriek, zeer laag en verwaarloosbaar ten opzichte van de dagelijkse dosis via voeding. 

1.) Caesar Consult is een bureau dat gespecialiseerd is in de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen. Caesar 
werkt voor bedrijven, ziekenhuizen, overheden, brancheverenigingen, verzekeraars, advocatenkantoren, zowel 
nationaal als internationaal. 

	

1.4 	Immissiemetingen Provincie 

Metingen die de Provincie Zeeland sinds 2009 uitvoert in de omgeving van Nieuwdorp 
vertonen geen verhoogde gehalten aan dioxines in de lucht aan. De concentratie aan dioxine 
in de lucht in de omgeving van Nieuwdorp ligt onder de achtergrondwaarde voor landelijke 
gebieden. 

Samenvattend: 
Uit vier afzonderlijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken blijkt dat: 

de emissie van Thermphos in de afgelopen 42 jaar niet heeft geleid tot gevaren 
voor de volksgezondheid en milieu; er zijn geen verhoogde gehalten aan dioxines 
in de bodem aangetroffen. 
een vergunningsnorm van 0,4 ng TEQ/Nm3  niet zal leiden tot gevaren voor de 
volksgezondheid en milieu. 

	

1.5 	Normstelling voor uitstoot van dioxinen aan de schoorsteen 

De normstelling voor luchtemissies als gevolg van grootschalige industriae installaties wordt 
in verschillende richtlijnen en documenten geregeld: 

• De Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) 
Voor de emissie van dioxine geldt een minimalisatatieverplichting. In de NeR is een 
concentratiegrens van 0,1 ng TEQ/Nm3 opgenomen. Deze norm is gebaseerd op de 
best beschikbare technieken. 

• BREF documenten 
Dit zijn referentiedocumenten waarin voor specifieke processen de best beschikbare 
technieken en daarmee te realiseren emissiewaarden zijn beschreven. De emissie van 
dioxine als gevolg van een sinterproces, zoals dat bij Thermphos plaatsvindt, is niet 
specifiek beschreven in een Best Available Technology Reference Document (BREF). 
Wel zijn er overeenkomsten met de sinterprocessen zoals deze beschreven zijn in de 
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BREF voor de productie van ijzer en staal. Volgens deze BREF is met toepassing van 
de best beschikbare technieken een concentratie van dioxine in de afgassen van 0,1 tot 
0,5 ng TEQ/Nm 3  haalbaar. Momenteel is een actualisatie van de BREF voor de ijzer-
en staalindustrie gaande waarin emissiewaarden van maximaal 0,2 ng TEQ/Nm 3  als 
haalbaar worden genoemd. 
In dit verband kan gerefereerd worden naar Tata Steel (voorheen Corus, Umuiden). 
Dit bedrijf heeft voor dioxine een vergunde norm van 0,4 TEQ/Nm 3  tot 1 januari 2015. 
Na die datum gaat een norm van 0,1 ng TEQ/Nm 3  gelden. 

De aangevraagde vergunningsnorm van 0,4 ng TEQ/Nm 3  ligt weliswaar boven de 
Nederlandse richtlijnen maar komt overeen met de vergunde waarde voor de ijzer- en 
staalindustrie en Nederland en ander Europese landen. 
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2 	Onderzoeksinspanningen tot nu toe  

2.1 	Onderzoekstraject 

Onderstaand schema geeft een beknopte samenvatting van de onderzoeksinspanningen tot nu 
toe. Vanaf 2009 heeft het onderzoekstraject zich gericht op twee sporen: 

- onderzoek naar procesomstandigheden die resulteren in lage emissies van dioxine; 
- onderzoek naar mogelijkheden voor aanvullende of nieuwe nageschakelde techniek 

periode actie 
4e  kwartaal 2008 door Thermphos dioxine aangetoond in afgassen 
1 c  kwartaal 2009 overleg met provincie Zeeland gevoerd 

vervolgonderzoek aangekondigd naar aard en omvang emissie 
dioxine uitstoot met metingen geverifieerd door provincie Zeeland 

2e  kwartaal 2009 productiestop Thermphos i.v.m. economische situatie 
3 e  kwartaal 2009 direct na in bedrijfname onderzoek gestart naar aard, omvang en relatie 

met procesomstandigheden 
testen met verschillend brandstoffen en grondstoffen 

4e kwartaal 2009 conclusies onderzoek: 
- aanknopingspunten voor nader onderzoek 
- dioxinevorming wordt bepaald door combinatie van factoren die 
tegelijkertijd plaats moeten vinden 
- grote fluctuaties in emissies 

in overleg met provincie Zeeland procedures tot regulering gestart 
l e  helft 2010 - onderzoek naar invloed cokesdrogen 

- onderzoek naar toepassing Minsorb-dosenng aan afgassen 
(proefinstallatie) 
- opzetten projectorganisatie ten behoeve van nageschakelde techniek 
- verwerven van kennis en inzicht; literatuurstudie; gesprekken met 
externe deskundigen; orientatie nageschakelde technieken 
- uitvoeren meetprogramma en opstellen massabalansen 

juli 2009 resultaten van inspanningen besproken met provincie Zeeland 
sept 2010 o.b.v. uitgebreide data-analyse ingegrepen in grondstofsamenstelling 

In september 2010 werd na analyses van een grote hoeveelheid beschikbare meetdata 
duidelijk dat met een bepaalde grondstofsamenstelling een emissieniveau met een gemiddelde 
van minder dan 0,4 ng TEQ/Nm3  bereikt kan worden. Vanaf die tijd worden deze 
geoptimaliseerde procesomstandigheden toegepast. 
Uit alle onderzoeken, maar ook uit onderzoeken bij andere bedrijven, blijkt echter dat de 
emissies van dioxine sterk fluctueren. Het is dan ook niet uitgesloten dat onder de 
geoptimaliseerde omstandigheden toch van tijd tot tijd incidentele uitschieters worden 
gemeten. 
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2.2 Alle metingen aan de schoorsteen tot nu toe 

  

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van alle metingen aan de schoorsteen tot nu toe. 
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3 	Inspanningen om de dioxine-emissie te reduceren - toekomst 

	

3.1 	Cadmium Reductie project (CaRe) 

Een belangrijke stap op korte termijn om tot een verdere reductie en beheersing van de dioxine-
emissie te komen, is het volledig operationeel krijgen van de CaRe-installatie. 

Het CaRe project is in 2004 geinitieerd met als doel om aan de aangescherpte normen voor de 
emissies van een aantal zware metalen te voldoen. Uiteindelijke doelstelling van het project is 
een emissiereductie van cadmium en andere zware metalen van 90%. 
Dit project omvat een innovatieve en unieke proceswijziging waarbij de kringloop van ovenstof 
ingrijpend wordt gewijzigd. Het is in fasen uitgevoerd, gekoppeld aan grote onderhoudsstops van 
de ovens. Met deze aanpassing is een investering van meer dan 14 miljoen euro gemoeid. Op dit 
moment wordt aan de technische afronding van dit project gewerkt en sinds augustus is in de 
productieafdeling extra capaciteit ingezet voor de begeleiding van het in bedrijf nemen van 
CaRe. Het systeem werkt goed op één van de drie ovens en er wordt hard gewerkt om volledige 
in bedrijfname van CaRe in december 2010 te realiseren. 

Eind september 2010 hebben we met de CaRe installatie een test op volle schaal uitgevoerd. 
Deze test bevestigde de verwachtingen ten aanzien van de emissiereductie van zware metalen; in 
zeer korte tijd daalde de emissie van cadmium en andere zware metalen met ca 90%. 
Op basis van technische argumenten was de verwachting dat de CaRe installatie ook een 
positieve invloed zou hebben op de emissie van dioxine. Tijdens de proef hebben wij daarom ook 
dioxinemetingen laten uitvoeren. De emissie van dioxine lagen tijdens deze proef ruim onder de 
0,1 ng TEQ/Nm 3 . Zoals al eerder aangegeven zitten er grote fluctuaties in de emissies door de 
aard van het proces. Daarom wordt in week 47 deze proef herhaald om bevestiging van de 
eerdere waarnemingen te krijgen. 
Niettemin verwachten we dat de combinatie van de eerder aangegeven procesmaatregelen en het 
CaRe-project de dioxine-emissie gereduceerd zal worden tot een niveau onder 0,4 ng/Nm 3 . 

	

3.2 	Definitieve oplossing dioxine 

In ons rapport "Kwantificering dioxine-emissie Sinterfabriek" van september 2009 is 
geconcludeerd dat de emissie van dioxines waarschijnlijk wordt bepaald door een combinatie van 
factoren die tegelijkertijd plaats moeten vinden. Ondanks uitgebreide vervolgonderzoeken is tot 
op heden niet de juiste combinatie van factoren gevonden die met een redelijke zekerheid leidt 
tot een emissie onder de NeR. Ook is duidelijk dat dat met de nageschakelde technieken die bij 
Thermphos zijn geinstalleerd niet kan worden gerealiseerd. 
Dit heeft ertoe geleid dat in april 2010 de beslissing is genomen om vervolgonderzoeken te 
richten op het identificeren en installeren van een nageschakelde techniek waarmee wel 
gegarandeerd kan worden dat de emissie van dioxine beneden de NeR blijft. 

Aanpak 
Het realiseren van nageschakelde techniek verloopt volgens een projectmatige aanpak. Het 
project is opgedeeld in drie fases: 
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1. Periode tot eind 2010 — Projectmanagement Thermphos 
In deze fase is de inspanning gericht op: 
a.) Inzicht verwerven (meten, data verzamelen en verwerken, contacten leggen met externe 

deskundigen). 
b.) Inzetten van de opgedane kennis om de emissies zo veel mogelijk te beperken, 
c.) Voorbereidend werk om met een engineeringfirma tot een keuze voor een of twee proef-

installaties te komen. 
Deze fase is nagenoeg afgerond; in de staalindustrie zijn technieken ontwikkeld die 
toepasbaar lijken voor Thermphos; offertes van een aantal gerenommeerde 
engineeringfirma's zijn ontvangen. In december zal het contract met een engineeringfirma 
getekend worden. 

2. Periode 2011 tot medio 2012 - Projectmanagement door externe engineeringfirma 
In deze fase staat centraal: 
a.) Pakket van eisen opstellen 
b.) Aanbiedingen proefinstallatie 
c.) Bouw proefinstallatie(s) — geschat medio 2011 
d.) Proeven en resultaatverwerking 
e.) Technologiekeuze 

3. Periode medio 2012 tot 2014 - Projecnnanagement door externe engineeringfirma 
In deze fase vindt plaats: 
a.) Aanbesteding 
b.) Gunning 
c.) Realisatie 
d.) Oplevering en inbedrijfname eind 2014 

Nergens ter wereld is dioxinereductietechnologie beschikbaar die is toegepast in de productie van 
fosfor. De meest belovende technologieen komen uit de ijzer- en staalindustrie. De tussenfase 
(tot medio 2012) is nodig om zeker te stellen dat de gekozen technologie ook toepasbaar is voor 
de afgassen van fosforproductie. 
Veel van de toegepaste technieken maken gebruik van actief kool voor het afvangen van 
dioxinen. Daarom zijn in september testen gestart met het toevoegen van actief kool. 

Ingebruikname van de zuiveringsinstallatie moet uiterlijk eind 2014 plaatsvinden, maar een 
uiterste inspanning zal worden geleverd om het zo veel eerder als mogelijk te doen. 
Vanzelfsprekend zal alle verzamelde kennis benut worden om ook in de periode tot 2015 een zo 
laag mogelijke emissie te realiseren. 

Tijdens het gehele project zal onderzocht worden of een reinigingstechniek gerealiseerd kan 
warden die mede positieve effecten heeft op emissies naar water, geuremissie, emissie van 
overige componenten en pluimgedrag. Vooralsnog behoort het realiseren van een (al dan niet 
gedeeltelijk) droge afgasreinigingstechniek tot een rale optic. 
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