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Behandeld door de heer H.A. Booij (0592) 36 58 74
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
Biomonitoring vanwege Attero branden

Geachte heer Moes,
ln uw brief van 16 april 2019 stelde u een aantal vragen over Biomonitoring vanwege
recente branden bijAttero. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.
Vraao 1
Bent u het met de WD eens dat het voor omwonenden van belang is dat zij snel over
informatie beschikken met betrekking tot de gevolgen van de Attero-branden voor hun
woonomgeving en percelen?
Antwoord

1

Ja.

Vraag2
Vindt u ook dat Attero hierin zijn verantwoordelijkheid weer zou moeten nemen, en de
biomonitoring weer zou moeten organiseren?
Antwoord 2
Een brand is een ongewoon voorval volgens artikel 17.1 van de Wet milieubeheer. ln dit artikel staat 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 oorzaak was, 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.

Attero neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Het uitvoeren van biomonitoring ls geen
wettelijke verplichting.

Vraaq 3
Kunt u er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen? Wilt u er bij Attero op aandringen de biomonitoring weer uit te gaan voeren en kunt u dit ook als voorwaarde opnemen bij de vergunningverlening?

Antwoord 3
De biomonitoring was een afspraak Íussen het bedrijf en Land- en Tuinbouw
Organisatie Noord. Het is geen onderdeelvan de vergunningvoorschriften en
kan als zodanig ook niet worden opgelegd.
Vanuit de omgeving met name door agrariërs wordt grote waarde gehecht aan
de biomonitoring. ln die context zullen wij die wens in onze contacten met
Attero onder de aandacht brengen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE
STATENFRACTIE DRENTHE

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
Postbus 122
9400 AC Assen
Assen, 16 april 2019
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Vergadering Provinciale Staten
inzake Biomonitoring vanwege Attero-branden.
Geachte voorzitter,
Afgelopen zondag was er voor de vierde keer brand bij Attero. Bij afvalbranden kunnen giftige
gassen vrijkomen en er kunnen giftige stoffen neerdalen in de omgeving. Dat is de afgelopen weken
ook gebeurd.
Attero treft maatregelen om de kans op een brand te verkleinen. Maar voor de omwonenden,
waaronder de agrarisch ondernemers, blijft het iedere keer de vraag of er gevolgen zijn voor hun
woonomgeving, gewassen of dieren. Men krijgt hierover geen of pas heel laat informatie en men
maakt zich zorgen.
In het verleden werden door Attero metingen verricht in de omgeving, de zogenaamde
biomonitoring. Hiermee is Attero een aantal jaar geleden gestopt.
Bovenstaande brengt ons tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde
Staten:
1. Bent u het met de VVD eens dat het voor omwonenden van belang is dat zij snel over
informatie beschikken m.b.t. de gevolgen van de Attero-branden voor hun woonomgeving
en percelen?
2. Vindt u ook dat Attero hierin zijn verantwoordelijkheid weer zou moeten nemen, en de
biomonitoring weer zou moeten organiseren?
3. Kunt u er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen? Wilt u er bij Attero op aandringen de
biomonitoring weer uit te gaan voeren en kunt u dit ook als voorwaarde opnemen bij de
vergunningverlening?
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de VVD Statenfractie,
Johan Moes

