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Recente uitstoot dioxine Thermphos binnen toekomstige norm 

 
VLISSINGEN-OOST– De meest recente, onafhankelijk uitgevoerde meting naar dioxine-

uitstoot bij Thermphos leert dat het bedrijf er steeds beter in slaagt de procescondities in de 

hand te houden. “De meting van 7 december gaf een emissiewaarde dioxine van 0.22 nanogram 

per kubieke meter aan”, aldus directeur Rob de Ruiter van Thermphos. 

 
“Dat ligt ruim binnen de norm van 0.4 die de nieuwe vergunning per 1 januari 2011 aan ons stelt”, 

gaat De Ruiter verder. “Mijn mensen zijn constant bezig om de procescondities te optimaliseren. 

Daarbij ontkom je niet aan testen en experimenten. Dit verklaart ook de hoge waarde van 19 

november, die op 3.01 uitkwam. Overigens maten we drie dagen later een uitstoot van 0.13. Helaas 

verdwijnt die nuance in de beeldvorming.” De Ruiter is ervan overtuigd dat Thermphos voor het einde 

van het jaar het proces helemaal in de hand heeft. “In de week voor Kerstmis gaat het CARE-project 

(Cadmiumreductie) volledig draaien en weten we precies welke procescondities de laagste uitstoot 

dioxine opleveren. We gaan optimistisch het nieuwe jaar in.” 

 

Boete 
Thermphos heeft vandaag van de provincie Zeeland vernomen dat zij in het kader van de BRZO-

wetgeving (Besluit Risico’s Zware Ongevallen – wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en 

preventie) twee boetes van 5000 euro krijgt. Het betreft inspecties van begin 2010 waarvan de 

aanbevelingen in de loop van dit jaar ingevoerd zijn. “Het is natuurlijk altijd vervelend als je beboet 

wordt”, erkent De Ruiter, “maar ik wijs erop dat het administratieve handhaving betreft. Eenvoudig 

gezegd: we waren te laat met de invoering van enkele administratieve regels. Inmiddels is dit 

rechtgezet. Van een onveilige situatie bij Thermphos is dus absoluut geen sprake.” 

 

Informatiebijeenkomst Provincie 

De Ruiter vindt het jammer dat zijn aanwezigheid bij de informatieavond van de provincie, vanavond 

in Heinkenszand niet gewenst is. “De provincie heeft me gevraagd om niet aanwezig te zijn”, aldus de 

directeur van Thermphos. “Uiteraard respecteer ik dit verzoek, maar ik had het logisch en verstandig 

gevonden als de provincie mij de gelegenheid had geboden eventuele vragen van bezoekers te 

beantwoorden. Uiteraard hoop ik dat de informatiebijeenkomst bijdraagt aan een duidelijk en 

genuanceerd beeld over Thermphos en onze inspanningen om binnen de nieuwe vergunning te 

produceren.” 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Thermphos,  

tel. 06-20401183. 


