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Betreft :  

Zienswijze op het ontwerp-besluit tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning Provinciale 
staten van Zeeland; Besluit tot wijzigen van de voorschriften voor de Sinter-, Fosfor en PA&PP 
fabriek op grond van artikel 2.31, lid 1 van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht voor 
Thermphos International B.V. 

 
 
 
 
Geachte Mevrouw/meneer, 
 
Middels deze brief wil de Stichting dorpsraad Nieuwdorp reageren op het ontwerp-besluit tot 
ambtshalve wijziging van diverse vergunningen van Thermphos d.d. februari 2011. De dorpsraad kan 
zich grotendeels vinden in de voorwaarden die Provinciale staten van Zeeland aan Thermphos stellen, 
desondanks zijn er een aantal punten in de vergunning die volgens ons moeten worden aangepast. 
 
We vinden het mooi dat bij de voorschriften een onderdeel beëindiging bedrijfsactiviteiten is 
opgenomen. Hiermee wordt een risico dat door ons en andere partijen eerder is aangekaart afgedekt. 
Bij veiligheid is vaak sprake van procedures waarmee veiligheid op papier wordt geborgd. Deze 
procedures worden door mensen uitgevoerd dus is het belangrijk dat het besef bij het personeel 
aanwezig is. We vinden het dan ook goed dat dit in artikel 2.4 en 2.5 is geborgd.  
Met betrekking tot voorschrift 3 (geur) willen we graag een aantal punten wat stelliger vermeld zien. 
Bij 3.1 moet worden opgenomen dat het voorkomen van geurhinder geborgd is. Mocht ondanks 
berekeningen en modellen blijken dat er toch geurhinder optreed moet er direct een stop op bijstook 
van genoemde grondstoffen van kracht worden.  
Wij zouden bij punt 3.6 graag zien dat veldmetingen naast een verspreidingsmodel onderdeel 
uitmaakt van de rapportage en dat niet alleen wordt volstaan met een rapportage op basis van 
modellen. 
3.7 is een artikel dat we eigenlijk niet als zodanig terug willen zien in de voorschriften. Zolang niet 
wordt voldaan aan het provinciaal geurbeleid mag bijstook van de onder 3.1 genoemde grondstoffen 
niet plaats vinden. 
Wij vinden de aanvullende onderzoeken die onder punt 4 in de voorschriften genoemd zijn over het 
algemeen duidelijk maar volgens ons is punt 4.3 iets te vrijblijvend. Het is onduidelijk wat bepalend is 
of een maatregel kosteneffectief is. Wij zouden dit punt graag duidelijker omschreven zien.  
 
De overwegingen die bij de voorschriften vermeld staan geven een goed beeld van de motivatie die 
aan de vergunning ten grondslag ligt en waarop gaat worden gehandhaafd. Een aantal gebruikte 
termen wordt in de tekst verduidelijkt. Omdat een legenda voor gehanteerd jargon is het soms lastig 
om de tekst te begrijpen. We hopen dat u in de definitieve versie deze legenda die u de laatste tijd in 
andere stukken wel opneemt bijvoegt. 
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In een gesprek tijdens onze dorpsraadvergadering in maart 2011 heeft u aangegeven dat 
bronmaatregelen voor u de voorkeur genieten. Wij kunnen ons hierin vinden maar vinden tevens dat 
als overlast door een niet bronmaatregel kan worden gereduceerd deze optie zeker moet worden 
overwogen. Een hogere schoorsteen is volgens ons een maatregel die – door verspreiding van de 
wolk over een groter gebied – de overlast kan verminderen. Zolang verspreidingsmodellen niet 
kloppen met de praktijk kunnen en mogen deze volgens ons niet als leidend argument voor of tegen 
dit soort maatregelen worden gebruikt. Mogelijkheden als snellere afkoeling of verhitting die volgens 
ons bijdragen tot het verminderen van de hinder zouden ook uitgewerkt mogen worden. 
 
Deze gewijzigde voorschriften zijn een stap in de goede richting om de door Thermphos veroorzaakte 
overlast op de omgeving te verminderen. We hopen dat het bedrijf op korte termijn oplossing weet te 
implementeren om de milieuhinder tot een aanvaardbaar minimum te beperken.  
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Dorpsraad Nieuwdorp 
   
 
HWJ van Dam (Secretaris) 
P/A Pr. Bernhardstraat 27 
4455 BA  Nieuwdorp 
T: 0113-670095 
 
NB1: Een afschrift van deze brief wordt verstuurd aan de gemeente Borsele en geplaatst op onze 
website. 
 


