Uit Overheids Milieujaarverslag 2017 van ENCI met de Milieubelasting door ENCI in 2017
Grondwateronttrekking: 1.012.408 m3
Vrachtbewegingen: Overdag 35107, in de avond 2265, in de nacht 3696, totaal 41068.
Gemiddeld per dag 139, in de avond 9, in de nacht 15. De vrachtbewegingen moeten dubbel geteld
worden, vanwege het heen en terug rijden naar en van ENCI.
De uitstoot ( fijn stof, NOx) van het ENCI- verkeer is niet berekend en niet bijgeteld bij de
milieubelasting door ENCI.
Het geluid van het vrachtverkeer wordt wel gemeten.
Totale emissies naar de lucht op bedrijfsniveau
Kwik 3,52 kg
Naftaleen 182,13 kg
Zwavel 41.830 kg
Stikstof 551.685,55 kg
Kooldioxine CO2: 553.008.847 kg.
Stof: <2,5 micrometer 11.547,3 kg en < 10 micrometer 13.222.3 kg
KH3 43074,03 kg
Klachten geregistreerd
51
Emissie-overschrijdingen
53 dagen: 40 maal NOX, 12 dagen stof en 1 dag Toxische stoffen.
De provincie heeft 3 controle onderzoeken verricht :
Een vooropleveringscontrole op 24 februari 2017.
Een planmatige controle bij grove de Schark op 15 juni 2017.
Een planmatige controle ontgrondingslocatie op 11 september 2017

Uit Overheids Milieujaarverslag 2016 van ENCI met de Milieubelasting van ENCI in 2016
Grondwateronttrekking: 1.310.315 m3
Vrachtbewegingen: overdag 45749, in de avond 2765, in de nacht 2888, totaal 51402.
Gemiddeld per dag 182, per avond 11 en per nacht 11. De vrachtbewegingen moeten dubbel geteld
worden vanwege het heen en terug rijden naar en van ENCI.
De uitstoot ( fijn stof en NOx) van het ENCI-verkeer is niet berekend en niet bijgeteld bij de
milieubelasting door ENCI.
Het geluid van het ENCI-verkeer wordt wel gemeten.
Totale emissies naar de lucht op bedrijfsniveau
Kwik 3,36 kg
Naftaleen 119,31 kg
SO2 ( zwavel) 61,580 kg
NOx 536.061, 62 kg
Kooldioxide ( CO2) 458.491.500 kg
fijn stof (<2,5 micrometer) 12.200,47 kg
fijn stof (< 10 micrometer) 14.050.86 kg
NH3 37.539.33 kg
Klachten geregistreerd 63, waarvan 21 klachten over geluid, 8 klachten over stof en 32 over stank.
Emissie-overschrijdingen
SO2 1 dag
NOX 4 dagen
Ongewone voorvallen
3

Stof 4 dagen

Controle onderzoeken door de Provincie Limburg in 2016
Er hebben in 2016 twee controles plaatsgevonden bij ENCI:
- Een planmatige controle bij groeve de Schark op 1 februari 2016
- Eenplanmatige controle ontgrondingslocatie op 9 december 2016

