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DSM reactie op brief van de VEB 
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DSM Nederland B.V. 

Poststraat 1 
6135 KR Sittard 
P.O. Box 43 
6130 AA Sittard 
Netherlands 

Tel. + 31 (046) 4773322 

Hartelijk dank voor uw brief van 3 juni 2019. U refereert aan het NRC-artikel d.d. 21 mei jl. over de 
uitstoot van lachgas (N2O) in Nederland. 

Het merendeel van het lachgas op Chemelot komt vrij bij de productie van caprolactam, gevolgd door de 
productie van acrylonitril. Een minimaal deel komt nog van de salpeterzuurfabriek. DSM heeft in het 
verleden de uitstoot van lachgas door de salpeterzuur- en de caprolactamfabrieken altijd gerapporteerd 
conform de richtlijnen. Bij de acrylonitrilfabriek was géén sprake van directe uitstoot van lachgas en 
daarom had DSM ook geen rapportageverplichting. Het lachgas werd namelijk doorgeleid en verkocht aan 
EdeA (een utilitybedrijf op Chemelot, later opgegaan in USG), die de gassen verbrandde om er stoom van 
te produceren. Deze stoom werd vervolgens weer verkocht aan de diverse fabrieken op Chemelot. Bij dit 
verbrandingsproces wordt het lachgas niet geheel afgebroken en dus nog deels uitgestoten. EdeA/USG 
heeft over deze uitstoot (0,3 miljoen ton op jaarbasis, circa 25% van de huidige lachgas uitstoot op 
Chemelot en circa 0, 18% van de totale CO2 uitstoot in Nederland) pas over 2017 gerapporteerd en dat had 
volgens de Europese PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) verordening al sinds 2007 moeten 
plaatsvinden. DSM had hier weliswaar geen verplichting, maar terugkijkend vinden wij wel dat DSM, 
EdeA/USG sterker op de rapportageverplichtingen had kunnen wijzen. DSM betreurt dit. 
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