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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel4l Reglement van orde over
monitoring gewassen Attero Wijster

Geachte heer Kuipers,

ln uw brief van 1 1 juni 2018 stelde u een aantal vragen over monitoring gewassen
Attero Wijster. Deze vragen beantwoorden wíj als volgt.

Vraaq 1

Bent u op de hoogte van het besluit van Attero om te stoppen met deze
biomonitoring?

Antwoord 1

Ja.

Vraag2
Wat is uw opvatting over dit besluit?

Antwoord 2
Deze biomonitoring rs een afspraak fussen het bedrijf en Land- en Tuinbouw
Organisatie Noord. Het is geen onderdeelvan de vergunningvoorschriften.
Voor de provincie als bevoegd gezag voor het toezicht op het naleven van de
regels van het Activiteitenbesluit is er dus geen noodzaak tot biomonitoring.

Vraaq 3

Welk effect heeft dit besluit op de omliggende agrarische sector?

Antwoord 3
Geen. Door Attero wordt al gedurende 22 jaar metingen aan gewassen
gedaan. In die periode zijn geen significante effecten ten gevolge van de

emrssre van Attero in de onderzochte gewassen gevonden.
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Vraas 4
ls de biomonitoring onderdeel van de voor Attero verleende vergunningen?

Antwoord 4
Nee. De voorschriften van het Activiteitenbesluit stellen eisen aan de maxi-
male uitstoot van rookgassen, de daarin aanwezige stoffen en de monitoring
daarvan door middelvan continue en/of periodieke meting die aan strenge
kwaliteitscriteria moeten voldoen. Deze houden rekening met de mogelijk-
heden tot reiniging van deze gassen én met de toelaatbare immissie in de om-
geving. Deze immissie is ruim binnen de landelijke normen.

Vraaq 5

Op welke wijze voert de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) het toezicht uit op de
voor Attero geldende vergunningen?

Antwoord 5
Door de RUD Drenthe wordt namens ons het toezicht op de naleving van de

vergunningen en de regels van het Activiteitenbesluit bij Attero uitgevoerd. Dit
toezicht kan zowel systeemgericht plaatsvinden als door fysieke controles.
Systeemgericht betekent dat toegezien wordt op de interne systemen en pro-
cedures van Attero. Fysiek betekent dat gekeken wordt of alle voorzieningen
aanwezig zijn en in goede staat. Ook verricht Attero metingen aan de rook-
gassen. Dioxines, furanen en zware metalen worden daarbij iedere zes
m a a nd e n ge mete n. Sti kstofoxid e s, zwave ld ioxi d e e n d e rg e I ij ke word e n

continu gemeten.

Vraaq 6
ls daarmee gegarandeerd dat de uitstoot van de vuilverbrander geen invloed
heeft op de gewassen en gezondheid van mens en dier?

Antwoord 6

Ja.

Vraag 7

Zo nee, welke aanvullende inzet gaat u plegen?

Antwoord 7

Niet van foepassrng

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

km/coll

, secretaris a.i



Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe, 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, inzake Monitoring Attero Wijster 

Assen, 11 juni 2018, 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

In het artikel “Boeren rond vuilverwerker Wijster zijn boos op Attero”, Dagblad van het 
Noorden d.d. 8 juni 2018 , wordt vermeld dat Attero is gestopt met de monitoring van 1

rookuitstoot van de vuilverbrander op gewassen. 

De situatie wordt als volgt geschetst: “Op percelen grond ten noorden van de 
schoorstenen van de afvalenergiecentrale teelt Attero gewassen in speciale bakken. De 
Universiteit van Wageningen controleerde regelmatig gewasmonsters op stoffen die de 
rook van de verbrander verspreiden. Ook gras en melk werden geanalyseerd.” 

Het bedrijf geeft aan “dat de uitstoot van de vuilverbrander geen invloed heeft op de 
gewassen en gezondheid van mens en dier”. 

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten: 
I. Bent u op de hoogte van het besluit van Attero om te stoppen met deze 

biomonitoring? 
II. Wat is uw opvatting over dit besluit? 
III. Welk effect heeft dit besluit op de omliggende agrarische sector? 
IV. Is de biomonitoring onderdeel van de voor Attero verleende vergunningen? 
V. Op welke wijze voert de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) het toezicht uit op de 

voor Attero geldende vergunningen? 
VI. Is daarmee gegarandeerd dat de uitstoot van de vuilverbrander geen invloed heeft 

op de gewassen en gezondheid van mens en dier? 
VII.Zo nee, welke aanvullende inzet gaat u plegen? 

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Namens de fractie van GroenLinks, 

Hans Kuipers

 https://www.dvhn.nl/drenthe/Boeren-rond-vuilverwerker-Wijster-zijn-boos-want-controle-op-1

foute-stoffen-stopt-23257039.html


