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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken na de brand bij Attero op 4 januari
2019. Per brief van 1 I januari 2019 hebben wij u geïnformeerd over de brand, de
meetresultaten van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu en de be-
wonersbrief. ln die brief hebben wij ook toegezegd terug te komen op de lopende
onderzoeken.

De opslag van plastic-, metaal- en drankenkartonsafval (PMD) in de betrokken hal is
toegestaan in de vergunning van Attero. De reden waarom het desondanks mis is
gegaan is nog niet bekend. Attero doet nog nader onderzoek. Zo'n onderzoek is
verplicht omdat een brand een ongewoon voorval volgens artikel 17.1 van de Wet
milieubeheer is. ln dat artikel is geregeld dat de inrichtinghouder het ongewoon
voorval zo spoedig mogelijk moet melden bij het bevoegd gezag. Daarnaast moet de
inrichtinghouder zo spoedig als mogelijk melden wat de oorzaakwas, welke stoffen
zijn vrijgekomen, andere gegevens die van belang zijn om de gevolgen voor het milieu
te beoordelen, de maatregelen die genomen worden om de gevolgen te beperken en
de maatregelen die worden genomen om herhaling te voorkomen.

De Veiligheidsregio Drenthe heeft Attero aangeboden met haar te bezien hoe branden
zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Zodra daarover meer bekend is wordt
duidelijk in hoeverre dat tot aanvullende voorschriften in de vergunning van Attero
moet leiden.

Door Attero zal in nauw overleg met LTO Noord vervolgonderzoek gedaan worden
naar het verloop van het dioxinegehalte in de gewassen om zo de agrariërs nog voor
het groeiseizoen van goede informatie te voorzien. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door Wageningen University & Research (WUR).
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Op deze wijze wordt door Attero invulling gegeven aan de wettelijke verplichting
waarop de provincie als bevoegd gezag, via de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe,
toezicht houdt.

lndien deze nadere onderzoeken daartoe aanleiding geven zullen wij u uiteraard
daarover verder informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
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