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Onderwerp: Brand Attero; brief aan inwoners aandachtsgebied

Geachte voorzitter/leden,

Vrijdagavond 4 januari 2019 is brand ontstaan bij Attero in een grote opslagloods. ln
de afgebrande hal lag pmd-afval opgeslagen: plastic, metaal en drankkartons. De
brandweer heeft groot opgeschaald. Naastgelegen loodsen zijn door snel ingrijpen
gespaard. De brand ging met grote rookontwikkeling gepaard. De brandweer heeft
metingen verricht en ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieu heeft on-
derzoek gedaan. Uit de analyseresultaten is naar voren gekomen dat er sprake is van
een verhoogde waarde van dioxine. De verhoogde waarden vereisen waakzaamheid
bij het innemen van voeding uit het gebied. De inwoners van het gebied waar de rook
is neergeslagen, zijn door de gemeenten per brief geïnformeerd en geadviseerd. Een

afschrift van deze brief vindt u in de bijlage.

De provincie Drenthe is bevoegd gezag en controleert daarom of bijAttero de regels
vanuit de omgevingsvergunning nageleefd worden. Na een incident, zoals deze
brand, wordt standaard verdiepend onderzoek gedaan naar de oorzaak en de ge-

volgen en de mogelijke maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Over de
resultaten van dit onderzoek zullen wij u berichten.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris

Bijlage: Brief aan inwoners aandachtsgebied

voorzitter



Geachte heer/mevrouw,  

 

Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed onderzoek naar de effecten van de brand 

bij Attero van afgelopen week. De resultaten zijn bekend. Er is een verhoogde waarde van de 

schadelijke stof dioxine waargenomen. U ontvangt deze brief omdat in uw woongebied een 

vergrote kans is op blootstelling aan deze stof. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.  

 

Onderzoeken 

Tijdens de brand was er geen sprake van een acuut gezondheidsrisico, mede omdat de brandweer 

het advies gaf uit de rook te blijven. Voor de effecten op langere termijn deed het RIVM onderzoek. 

Meer informatie over de metingen van de brandweer en het RIVM vindt u op www.vrd.nl. 

 

Wat betekent dit voor u? 

Er is geen verhoogd risico voor buiten spelende kinderen, omdat de opname vooral plaatsvindt via 

voeding. We worden namelijk dagelijks blootgesteld aan dioxines, door het eten van vlees, vette 

vis, zuivel en eieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of de normen niet 

worden overschreden.  

Omdat er kans is op verhoogde blootstelling aan dioxine in uw woongebied, kunt u het volgende 

doen: 

- Houd hobbykippen binnen.  

- Eet voorlopig geen eieren (meer) van hobbykippen die buiten lopen.  

- Eet alleen gewassen uit de tuin die u kunt schillen of die uit de kas komen.  

Zichtbaar roet (bijvoorbeeld op tuinmeubilair) kunt u verwijderen met water en zeep.  

Met vragen over gezondheid kunt u terecht bij de GGD, via milieuengezondheid@ggddrenthe.nl of 

088-2460201.  

 

Wat betekent dit voor landbouw- en veebedrijven in dit gebied? 

Bij deze brief vindt u een kaartje van het aandachtsgebied. Om te voorkomen dat vee wordt 

blootgesteld aan dioxine is het advies:  

- Stop met begrazing in dit gebied. Het gras en de gewassen zijn niet geschikt voor veevoer.  

- Houd kippen binnen. 

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij www.ltonoord.nl en 088-8886666.  

 

Heeft u materiële schade als gevolg van de brand? 

Dit kunt u melden via communicatie@attero.nl of via het contactformulier op www.attero.nl. 

Wanneer u uw contactgegevens daar achterlaat, neemt Attero zo spoedig mogelijk contact met u 

op.  

 

Tot slot 

Er komt een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden op www.vrd.nl, dat actueel wordt 

gehouden. Hier vindt u na vandaag meer informatie.   

 

Met vriendelijke groet,   
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