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BIOMONITORING ATTERO

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 3 juli 2019, ter behandeling van
het agendapunt BIOMONITORING ATTERO BRANDEN n.a.v. brief van het college van GS van 14
mei 2019,
Constaterende dat:

'

Attero eenzijdig gestopt is met het lnstrument biomonitoring, een instrument dat meer dan 20
jaar gewerkt heeft en waarmee Attero het vertrouwen had verkregen van de omgeving dat de
verbrandingsoven geen nadelige gevolgen had voor mens, gewas en dier;

'

Door het stoppen vän de biomonitoring dit vertrouwen in Attero is omgeslagen in wantrouwen
aangezien de eventuele neerslag van ongewenste stoffen in de omgeving nu niet meer
gemeten en gerapporteerd wordt;

Roepen het college op:
'Attero met klem te veaoeken het instrument van biomonitoring opnieuw in werking te stellen;
En gaan over tot de orde van de dag
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loellchting:
ln 1996 is bij de toenmalige VAM de verbrandingsoven in werking gesteld. ln die tijd was er veel
weerstand tegen de komst van de oven in de omgeving. De Rvs heeft toen bepaald dat, om de
veiligheid van de omgeving in kaart te brengen, biomonitoring ingesteld moest worden.
20 jäar heefr dit instrument uitstekend gewerkt en er zijn in al die jaren geen afuvijkende waarden
gemeten. Dat gegeven heefr de omgeving altijd vertrouwen gegeven dat de verbrandingsoven veilig
was. Anderhalf jaar geleden heefr Attero de bíomonitoring eenziJdig stopgezet omdat zij volgens hen
met sensoren de u¡tstoot ook goed gemeten kon worden. De vele branden van de afgelopen tijd en de
afwezigheid van het instrument van de biomonitoring leidt tot wantrouwen ten opzichte van Attero in
de omgeving. Het opnieuw instellen van de biomonitoring kan het vertrouwen in Attero herstellen en
zorgen voor snellere gegevens u¡t omgeving bij nieuwe calamiteiten dan ondenoeken bij het RIVM.
Wat is biomonitoring? Kijk het filmpje;
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