Geleen, 24 mei 2017

Beste omwonende(n),
De afgelopen periode heeft SABIC hard gewerkt aan het groot onderhoud van de naftakraker Olefins 3 op
Chemelot Industrial Park in Geleen. Een dergelijk groot onderhoud, Turn Around genoemd, gebeurt elke zes jaar.
De onderhoudsstop is ten tijde van dit schrijven bijna afgerond. Naast de reguliere inspecties en
onderhoudswerkzaamheden, heeft deze onderhoudsstop in het licht gestaan van grote projecten die de
duurzaamheid van deze fabriek op langere termijn waarborgen.
Nu het onderhoud nagenoeg gereed is, maken de operators zich op voor de opstart van de fabriek. Het
opstartproces zal ca. 2 dagen in beslag nemen en naar verwachting beginnen op zondag 28 mei a.s., waarbij
uitloop naar maandag 29 mei a.s. mogelijk is.
Zoals gebruikelijk en noodzakelijk bij de opstart van een naftakraker, zal er worden gefakkeld. Gassen die niet in
de fabriek kunnen worden verwerkt, worden verbrand.
Het fakkelen zal gepaard gaan met licht en geluid, waarbij gedurende korte tijd roetvorming mogelijk is. Het
proces van fakkelen valt geheel binnen de vergunning van de overheid. Echter, dat neemt niet weg, dat u van het
fakkelen ongemak zult ervaren. SABIC betreurt dat en zal zich inspannen om de eventuele last zoveel mogelijk
te beperken.
SABIC vindt het belangrijk dat u, gelet op de duur en de voorziene gevolgen van het fakkelen, bij deze situatie naast andere geijkte (Chemelot) informatiekanalen - ook vooral via ‘de brievenbus’ wordt geïnformeerd. Door
deze brief wil SABIC het bereik verhogen en daarmee voorkomen, dat u – als goede buur - mogelijk wordt
verrast door het opstarten van de naftakraker Olefins 3.
Bij eventuele vragen, kunt u (gratis) bellen met de Chemelot Milieuklachtenlijn op nr. 0800-0223363 of bellen met
de afdeling Communicatie van Chemelot of SABIC, resp. tel. 06-14686995 (Chemelot, Judy op het Veld) of tel.
06-30856570 (SABIC, Lea Jaspar).
Indien nodig, zullen wij u de komende dagen van actuele informatie voorzien via www.chemelot.nl en www.sabiclimburg.nl.
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