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Ritthem, 16-09-2010

Onderwerp: omgevingsplan 2012-2018,
                       relatie met Thermphos.

Geachte mevrouw Peijs,

De Provincie Zeeland en haar bewoners staan aan de vooravond van de ontwikkeling van 
een nieuw omgevingsplan 2012-1018. We zijn dan ook verheugd, als Stichting Dorpsraad 
Ritthem hieraan te kunnen bijdragen (brief Stichting Dorpsraad Ritthem, d.d. 6-9-2010 t.a.v. 
dhr. H. van Waveren). De in de Discussienota voor het omgevingsplan 2012-2018 geschetste 
achtergronden, ontwikkelingen en discussiepunten komen door recente ontwikkelingen bij 
Thermphos in een ander daglicht te staan.

De Stichting Dorpsraad Ritthem ziet met grote bezorgdheid dat de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving onder grote druk staat. De intentie van het nieuw op te stellen Omgevingsplan 
is immers “ontwikkelen met kwaliteit” naar “ontwikkelen van kwaliteit”. Deze intentie, die 
wij als Dorpsraad van harte ondersteunen, wordt, zeker voor de omgeving van het 
Sloegebied, doorkruisd door de activiteiten van Thermphos.

Wij zijn van mening dat, indien het huidige beleid van normering en handhaving niet 
adequaat verbetert, dit ernstige aantasting betekent van met name de thema’s

 Leefbaarheid op het platte land
 Gezonde leefomgeving
 Kwaliteit en gebruik van de deltawateren
 Waardevol landschap
 Mens en natuur
 Duurzame energieproductie en industrie

Wij zijn deelnemer in de door Thermphos op te richten klankbordgroep en verwachten ook 
op deze wijze een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen bij dit bedrijf. Wat 
ons bijzonder opvalt is dat de in 2006 gestarte en in 2008 afgeronde Pilot Compliance 
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Management bij Thermphos kennelijk niet heeft bijgedragen aan beheersing van de emissies 
en lozingen op het oppervlaktewater. Kennelijk stelt Thermphos economische prioriteiten
boven Compliance Management. Een onderzoek achten wij noodzakelijk.

In dit kader wil de Stichting Dorpsraad Ritthem gaarne het volgende onder uw aandacht 
brengen. De Provincie Zeeland biedt onderdak aan een groot aantal chemische bedrijven en 
energiebedrijven, welke een scala aan basisgrondstoffen gebruiken, veelal in wisselende 
verhoudingen. Hierdoor ontstaan variabele emissies en  lozingssamenstellingen waarvan de 
hoeveelheden moeilijk voorspelbaar zijn.
Wij zijn dan ook van mening dat de Provincie Zeeland in nauwe samenwerking met de 
Rijksoverheid een voldoende adequaat Compliance Management Systeem moet opleggen 
aan alle huidige en toekomstige hiervoor in aanmerking komende bedrijven. Hierbij dient als 
onderdeel een technische voorziening aangebracht te worden dat bij dreigende 
overschrijding van enige emissie - en of lozingslimiet meldingen genereert welke tot tijdelijke 
uitschakeling van het bedrijf moeten leiden.
Gaarne vernemen wij uw standpunt in deze.

Tenslotte
In de Discussienota Omgevingsplan wordt gesproken over “Zeeland met bijzondere 
kwaliteiten en grote waarden in natuur, landschap en deltawateren, waar het goed wonen, 
werken en recreëren is en waar transitie in havens, industrie en energie dienen als etalage 
voor de toekomst.”
Wij als Stichting Dorpsraad Ritthem willen u hier graag aan houden. Indien gewenst willen 
wij gaarne e.e.a. toelichten. Wij stellen het op prijs een ontvangstbevestiging en uw reactie 
op deze brief te ontvangen.

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Dorpsraad Ritthem,

Charlotte Visser
Secretaris

Deze brief wordt in kopie verzonden aan:
- gemeente Vlissingen
- Ministerie van VROM


