
 

 

 

MEMORANDUM 

2016BEM28 

 

DATUM 16-2-2016 

AAN Commissie BEM  

VAN Mariëtte Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Informatie bij Geert Nortier 0627587403 

ONDERWERP 
BASF De Meern legt base-metal fabriek stil na overschrijding emissie-eisen/bevindingen 
inspectie 11 februari (ter informatie) 

 

Aanleiding 

Op 9 februari informeerde ik u over de tijdelijke stillegging van de base-metalfabriek, onderdeel van de BASF-

vestiging in De Meern. Op 11 februari heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) een 

controlebezoek uitgevoerd. Ik wil u op de hoogte stellen van de belangrijkste bevindingen en het vervolgtraject.  

 

Bevindingen  

 BASF De Meern heeft het afgesproken monitoringsprogramma uitgevoerd naar emissies van de base-

metalfabriek. In deze fabriek worden onder andere nikkel-katalysatoren geproduceerd. Daarbij is door 

BASF zelf geconstateerd dat de vergunde emissiewaarden voor nikkel werden overschreden.  

 De ODNZKG is telefonisch geïnformeerd over de overschrijding van vergunde emissiewaarden. BASF 

heeft zelf de productie van de base-metalfabriek stilgelegd. 

 Op 11 februari heeft de ODNZKG de metingen van BASF geverifieerd. Vastgesteld is dat de vergunde 

norm voor nikkel van 1 ug/m3 bij het betreffende emissiepunt is overschreden. De hoogst gemeten 

waarde was ca 10 ug/m3. Er was dus sprake van een overtreding van het betreffende voorschrift.  

 BASF heeft aanvullend metingen verricht bij de buitengrens van het bedrijf. Daar is de norm van 1 ug/m3 

niet overschreden. Deze bevinding doet echter niets af aan het feit dat sprake was van een overtreding 

bij het emissiepunt. In de vergunning zijn geen normen opgenomen voor waarden bij de buitengrens van 

het bedrijf.  

 Naar het oordeel van de ODNZKG heeft BASF correct gehandeld door bij constatering van de 

overschrijding bij het emissiepunt de productie stil te leggen. De overtreding is op dat moment beëindigd. 

 

Maatregel 

BASF mag de base-metalfabriek weer opstarten, maar zal daar vooralsnog geen op nikkel gebaseerde 

katalysatoren produceren. BASF en de ODNZKG zijn het eens over deze maatregel. De ODNZKG zal de 

maatregel bekrachtigen en controleren.  

 

Nederlandse emissierichtlijn Lucht opgenomen in het Activiteitenbesluit 

Op 1 januari 2016 is een wijziging van het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Hiermee is de Nederlandse 

emissierichtlijn Lucht (NeR) opgenomen in de wet. Feit is dat de daarin opgenomen emissienorm (50 ug/m3) 

aanzienlijk minder streng is dan de norm in de vergunning van BASF. Deze norm is niet overschreden.  

 

Vervolg 

BASF heeft op 11 februari aangegeven dat niet kan worden voldaan aan de vergunde norm en dat een verzoek 

zal worden ingediend om het betreffende voorschrift in te trekken zodat de norm uit het Activiteitenbesluit van 

kracht wordt.  

Het is te vroeg om over het verzoek van BASF een standpunt in te nemen. De bijbehorende procedure zal 

uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden doorlopen  

 

Op dit moment is de huidige vergunning van BASF en de daarin opgenomen norm, bepalend. Het stilleggen van 

de productie van op nikkel gebaseerde producten is daarom de enige juiste maatregel.  


