
Wijziging van de deelrevisievergunning van ENCI Maastricht B.V.  
 
Bedenkingen dd 15 februari 2002 tegen de veranderingen in de vergunningsvoorschriften met 
betrekking tot de uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof van ENCI Maastricht B.V. 
 
De Milieufederatie Limburg maakt gebruik van de mogelijkheid bedenkingen in te dienen tegen de 
ontwerp-beschikking betreffende een wijziging van de deelrevisievergunning van ENCI Maastricht B.V.  
 
Bedenkingen betreffende de verandering van voorschrift J.c.3. (NOx) 
Het betreffende voorschrift is in twee opzichten veranderd: 1) vanaf 1-1-2004 geldt een strengere 
concentratienorm 2) de jaarvrachtnorm is vervallen. 
Wij kunnen niet instemmen met het laten vervallen van een norm voor de jaarvracht. Daarnaast 
vinden wij het onacceptabel dat de ENCI uitstel krijgt tot 2004 om de NOx-concentraties te reduceren. 
Reeds in 1998 is in de deelrevisievergunning van de ENCI vastgelegd dat de ENCI de maximale 
uitworp aan NOx moet reduceren. Hiervoor zijn afnemende jaarvrachtnormen in de vergunning 
opgenomen. In het ontwerp-besluit lezen wij nu dat pas medio 2000 door de ENCI proeven zijn 
uitgevoerd gericht op reductie van NOx emissie van oven 8. Vergaande reductie blijkt haalbaar te zijn, 
echter wel pas met ingang van 1-1-2004. Hiertegen maken wij bezwaar. De ENCI was reeds in 1998 
op de hoogte van de voor haar geldende taakstelling van NOx-emissiereductie. In het ontwerp-besluit 
wordt bij de argumentatie voor het laten vervallen van de jaarvrachtnorm vermeld dat de haalbaarheid 
van de reductiedoelstelling was gekoppeld aan de hoogte van de bestaande emissies zoals deze in 
het verleden zijn gemeten bij de ENCI. Deze metingen waren niet correct, wordt nu geconcludeerd. 
Het feit dat metingen in het verleden niet correct zijn uitgevoerd, rechtvaardigen ons inziens niet het 
laten vervallen van reductiedoelstellingen uitgedrukt in een jaarvrachtnorm NOx. 
In het ontwerp-besluit wordt aangegeven dat de nieuwe concentratienorm voor NOx, waaraan per 1-1-
2004 door de ENCI moeten worden voldaan, ook leidt tot jaarvrachtreductie. Onduidelijk is tot hoeveel 
reductie dit in de toekomst leidt. De Milieufederatie Limburg is van mening dat deze reductie 
gekwantificeerd dient te worden en opgenomen in de vergunning. 
 
Bij deze willen wij ook aandacht vragen voor onze brief die wij d.d. 4 februari 2002 naar uw college 
hebben verzonden. In deze brief, die geschreven is naar aanleiding van een publicatie in NRC 
Handelsblad d.d. 2 februari 2002, vragen wij u de discussie over de milieuvoorwaarden die aan het 
bedrijf moeten worden gesteld te heropenen. Ook in deze brief wijzen wij op het belang van het 
opnemen van maximum jaarvrachten in de vergunning. 
 
Bedenkingen betreffende de verandering van voorschrift J.c.5. (fijn stof) 
De voorgestelde wijziging houdt in dat de normen voor ½-uurgemiddelde concentraties worden 
opgerekt met bijna een factor 2. Ook hiertegen maken wij bezwaar. 
De daggemiddelde norm blijft weliswaar hetzelfde, maar ook kortdurende verhoogde fijn 
stofconcentraties kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid van blootgestelde burgers. 
Als argumentatie voor de normwijziging wordt gebruikt dat dit komt door kortstondige procesvariaties. 
Ons inziens zou duidelijk gemaakt moeten worden om welke procesvariaties het gaat en welke andere 
methoden er zijn om deze procesvariaties te beïnvloeden dan wel welke voorzieningen er aan het filter 
moeten worden uitgevoerd om toch te kunnen voldoen aan de in de vergunning van 1998 gestelde 
stofemissie-eisen. 
 
Kortom: de Milieufederatie Limburg vindt de voorgestelde wijzigingen van de voorschriften J.c.3. en 
J.c.5. onvoldoende beargumenteerd en onacceptabel. 
 
Voor meer inlichtingen: drs. Sandra Akkermans 


