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Commissie DSO

Datum vergadering

14 september 2021

Onderwerp

Soprema

Toezegging gedaan door

Erik Faber

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 12, Rondvraag | Soprema Drylts, wordt toegezegd de commissie:
a. te voorzien van de resultatenbrief van april 2021;
b. de beantwoording van de vragen schriftelijk te doen toekomen;
c. te informeren of Soprema zich gehouden heeft aan de 5-jaarlijkse informatieplicht (ZZS minimaliseren).

Datum schriftelijke reactie
17 september 2021
Schriftelijke reactie
a. de Resultatenbrief treft u als bijlage aan.
b. De schriftelijke beantwoording van de vragen treft u in de bijlage aan.
c. De wettelijke 5-jaarlijkse informatieplicht voor ZZS is op 1 januari 2016 van kracht geworden. Daarmee
is 2021 is dus het eerste jaar om te toetsen of bedrijven zich aan deze verplichting houden.
Soprema houdt zich aan deze wettelijke verplichting via de aanvraag voor revisievergunning en de daartoe
in te dienen documenten. Een ZZS-minimalisatieplan gaat onderdeel uitmaken van deze
vergunningaanvraag. Dit document zal informatie bevatten over de emissies aan ZZS die optreden, de
maatregelen die zijn of worden getroffen om deze uitstoot aan zeer zorgwekkende stoffen tot een
minimum te beperken en in de acties die Soprema onderneemt om de mogelijkheden te onderzoeken de
emissies van deze stoffen op termijn verder en zo mogelijk tot nul te reduceren.
Ter toelichting:
De huidige wettelijke bepalingen voor grote bedrijven ten aanzien van emissies aan ZZS zijn van kracht
geworden op 1 januari 2016. Op die datum heeft de zogenaamde 4e tranche Activiteitenbesluit zijn beslag
gekregen. Daarmee zijn de Nederlandse Emissierichtlijnen Lucht (NeR), die voor die datum centraal
stonden bij het reguleren van emissies naar de lucht, onderdeel geworden van het Activiteitenbesluit.
De wettelijke bepalingen voor ZZS bestaan uit een informatieplicht en een minimalisatieplicht en de eis dat
de uitstoot aan ZZS in de omgeving niet mag leiden tot een overschrijding van het maximaal toelaatbaar
risiconiveau. Deze bepalingen volgen uit artikel 2.4 van Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit.
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In de aanloopfase naar de binnenkort verwachte aanvraag revisievergunning heeft Soprema haar bedrijf en
bedrijfsvoering op aanwezigheid van ZZS doorgelicht en daarvoor onder andere diverse emissiemetingen
naar ZZS en andere componenten laten doen. Speciale aandacht is uitgegaan naar de aanwezigheid van ZZS
in grondstoffen die het bedrijf toepast en de mogelijkheden om grondstoffen met zo min mogelijk ZZS te
gebruiken.

2

