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Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl 

 

 

Delfzijl, 6 februari 2018 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen explosieve reacties bij ESD-SIC fabriek Farmsum-Delfzijl 

 

Geacht college, 

 

 

Bij de ESD-SIC fabriek in Farmsum is maandagmiddag rond 12.00 en rond 16.00 uur een grote knal te horen 

geweest. Dat ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. 

 

Volgens berichten in de pers had de fabriek te maken met twee explosieve reacties in de ovens. De eerste om 

12.00 uur en de tweede om 16.30 uur. ESD produceert het slijpmiddel siliciumcarbide. In de smeltovens 

ontstaan zwavelhoudende gassen. Als de folie van de ovens scheurt, ontstaan zogeheten blazers waarbij 

stofwolken tot vele tientallen meters hoogte worden uitgestoten. 

 

Volgens dhr. Wessel van ESD is de impact op de omgeving de eerste zorg van het bedrijf. Er bleek  in 

Meedhuizen stof te liggen. Het bedrijf zou de inwoners van Meedhuizen inmiddels een brief hebben gestuurd  

over het voorval. 

 

In 2017 kwamen deze blazers ook vaak voor. De provincie Groningen gaf toen aan de overlast zat te zijn en het 

bedrijf te dwingen maatregelen te nemen.  

 

Naar aanleiding van het bovenstaande stel ik onderstaande schriftelijke vragen op grond van artikel 38 van het 

Reglement van Orde: 

 

1. Zijn er in 2017 door de provincie maatregelen opgelegd aan het bedrijf? Zo nee, waarom niet? Zo ja 

welke? 

2. Indien er maatregelen zijn genomen, hoe kan het dan dat het vandaag weer gebeurde?  

3. Wat zijn de schades voor het milieu en de volksgezondheid als gevolg van de blazers? 

4. Is de gemeente ook betrokken bij dit soort calamiteiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties kan 

de gemeente c.q. uw college ondernemen in dit soort gevallen ondernemen? 

5. Is uw college bereid acties te ondernemen? Zo ja, welke? 

 

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

R. Kok, raadslid fractie Lijst Stulp    

Dijkweg 10, 

9905 TE  HOLWIERDE 


