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Nieuwsbrief voor de buren van Thermphos
Geachte buurbewoners,
Thermphoswil een betrouwbarepaftner voor haar
omgevingzijn. Daaromvinden wij het belangrijku
op de hoogtete houdenvan de inspanningendie wij
doen om de overlast van onze bedrijfsprocessen
voor het milieu en de leefomgevingtot een minimum
te beperken.Veel van onze collega'swerken hier
iederedag weer hard aan.
Thermphosis de eerste fosfofabriek ter wereld die
een installatievoor de zuiveringvan dioxineen
zware metalen gaat bouwen. Het kost tijd om deze
duurzameoplossingte ontwerpen,te testen en in te
voeren. Met deze installatiekomt er ook definitief
een einde aan de geuroverlast.We werken er met man en macht aan. De belofte staat dat uiterlijk
Dat is de langetermijn.
eind 2014 Thermphosis voorzienvan deze high-tech-reinigingsinstallatie.
Om de uitstoot van dioxine op korte termijn terug te brengen naar aanvaardbarepercentagesheeft
Thermphosvorige maand een tijdelijke installatiein gebruik genomendie actief kool inzet om

ilioÍj-neaf te va;gffiken

enÏes-en we mmíx

tot de laagste

uitstoot leidt. De eerste resultatenvan deze proeven zien er veelbelovenduit, al is het nog te
vroeg om te juichen. Pasals we over een langeretermijn inzicht hebben in de uitstootwaarden
kunnenwe concreetzijn. Maarwe hebbener alle vertrouwenin.
Uitstoot zware metalen
We hebben ook een belangrijkestap gezet in de richting van een succesvolleafronding van het
zogehetenCaRe-project(Cadmiumreductie).Tijdens een proef, die een volle week duurde in één
van onze drie productie-eenheden,
zijn we erin geslaagdom de uitstootvan cadmium,zink en lood
in dat deel van de fabriek met bijna 90olote verminderen.
Uiteraardhebben we deze resultatenook gedeeldmet het bevoegd gezag(provincieZeeland). Wij
zullener allesaan doen om voor het eindevan dit jaar in de hele fabriekde uitstootvan zware
metalen met 90olote verminderen.De verwachtingis dat er daardoorook positieveeffectenop de
geuroverlastzullen zijn. Dit betekent niet alleen een verminderingvan de overlast voor bewoners,
deze ontwikkelingis positiefvoor het milieu in zijn geheel.
Klankbordgroep
Zoalswe al eerderhebbenaangegeven,vindt Thermphoseen vooftdurendedialoogmet haar
van omwonendenin het
omgevingvan groot belang.Met dit doel is een specialeklankbordgroep
leven geroependie op regelmatigebasisonderwerpenbespreektdie u en Thermphosraken. Wij
vinden het van groot belang wat er binnen deze groep besprokenwordt en zullen met grote
interesseuitkijken naar de uitkomsten en de resultatenwaar mogelijk implementerenin de
bedrijfsprocessen.
Contact?
Heeft u vragen of opmerkingen?Neem dan contact op met het informatiepuntvan Thermphosvia
telefoonnummer:0113-689999of via e-mail: informatiepunt@thermphos.com
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