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Onderwerp: Brand Attero 13 mei 2020
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de recente brand bijAttero.

Op woensdag 13 mei 2020 was er een brand bijAttero in Wijster. Dit was reden voor
de verantwoordelijke gedeputeerden van de provincie Drenthe en de burgemeesters
van Midden-Drenthe en Hoogeveen om samen met de directeur en regionaal com-
mandant van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) in gesprek te gaan met de algemeen
directeur van Attero. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 25 mei 2020. ln deze brief
informeren wij u over de uitkomsten van dit gesprek.

Oorzaak
De brand bij Attero op 13 mei 2020 ontstond in de shredder in de overslaghal die
PMD-materiaal (plastic, metaal en drankkartons) verkleint en waarbijde lucht uit het

afval wordt geperst. De oorzaak was waarschijnlijk een verontreiniging met explosief
materiaal, vermoedelijk een gashouder (campinggasflesje). Deze veroorzaakte ook de
knal die hierbij gehoord werd.

Meerdere branden
Er zijn de afgelopen drie jaar dertien branden geweest bij Attero in Wijster. Zoals bij

eerdere branden, leidde ook deze laatste brand tot onrust in de directe en de verdere
omgeving. Wij begrijpen de zorgen vanuit de omgeving en zijn dan ook goed in ge-

sprek met Attero, gemeenten en de VRD.

Maatregelen
Er is in samenwerking een incidentbestrijdingplan gemaakt. Deze blijkt in de praktijk,

ten tijde van de laatste branden, goed te functioneren.
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Op het punt van communicatie kan het nog worden aangescherpt. VRD, Attero en ge-
meenten gaan hiermee aan de slag.

Brief aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Attero maakt inzichtelijk welke maatregelen zij treffen. Er zijn bijvoorbeeld meer infra-
roodcamera's geïnstalleerd, er is een extra tankwagen voor het blussen beschikbaar,
de procedure is aangepast, er is meer en betere controle, etc. Deze maatregelen
treffen zij deels op eigen initiatief. Omdat deze maatregelen die Attero vrijwillig treft,
bewezen goed werken, dringen wij er bij het bedrijf op aan dit vast te leggen in de ver-
gunning. Wijvinden dit ook van belang als signaal richting omwonenden. Attero geeft
echter aan deze maatregelen niet op eigen initiatief op te nemen in de vergunning en
geeft aan dat landelijke richtlijnen hiervoor nodig zijn. Wijvinden het van belang dat
afvalbedrijven zich committeren aan bewezen goed werkende maatregelen en zullen
daarom de staatssecretaris verzoeken dit verplicht te stellen via landelijke richtlijnen of
wetgeving. Zie de bijlage.

Gedragsverandering
Bij de gemeenten verdient het de aandacht om inwoners te wijzen op het goed

scheiden van afval. ln het geval van de laatste brand is immers aangetoond dat'ver-
vuiling'van de afvalstroom kan leiden tot brand. Gemeenten brengen dit ook onder de
aandacht in landelijke overleggen.

Werkbezoek
ln voornoemd bestuurlijk overleg heeft Attero aangegeven een gezamenlijk werk-
bezoek te willen organiseren voor raadsleden en statenleden. Attero zal u voor dit
werkbezoek u itnod igen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

Bijlage Brief aan de staatssecretaris van lnfrastructuur en Waterstaat over landelijke
afspraken over maatregelen tegen branden in vergunningen voor afvalverwerking
md/coll.

Afschrift aan:
- de gemeenteraad van de gemeente Hoogeveen, Postbus 20000,

7900 PA Hoogeveen
- de gemeenteraad van de gemeente Midden-Drenthe, Postbus 24,9410 AA Smilde
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Onderwerp: Maatregelen tegen branden in vergunning afvalverwerking

Geachte mevrouw Van Veldhoven,

De jaarlijks voorkomende branden bij de afvalverwerking in Drenthe zorgen telkens
voor onrust onder de bevolking.

Sinds 2008 wordt de opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen niet meer in

het milieudomein geregeld. ln goed overleg met de Veiligheidsregio Drenthe en de af-
valverwerker maken wij daarom afspraken over maatregelen. Wij achten het zeer
gewenst dat deze maatregelen ook in de omgevingsvergunning milieu worden vast-
gelegd. Vanuit de branche is hier echter weerstand tegen, zolang dit niet landelijk,
voor alle afvalverwerkers in Nederland gelijk geregeld is (level playing field). Wrl

vragen u dan ook ons de mogelijkheid te geven om dergelijke maatregelen in ver-
gunningen op te nemen en hierover landelijke afspraken te maken, of deze maat-
regelen in rechtstreeks werkende regels in het Bouwbesluit 2O12 op te nemen.

Wij zijn van mening dat goed werkende maatregelen om branden te voorkomen, op-
genomen dienen te worden in de vergunning. De vijf maatregelen die volgens de RUD
goed werken bijAttero zijn:
1. warmtebeeldcamera's, voor vroege detectie van brand;
2. zand op voorraad hebben, om brand te kunnen afdekken;
3. paraat hebben van een (gier)tank met water, om snel te kunnen blussen;
4. verdichten van het afval, zodat er weinig zuurstof in het materiaal zil, onder an-

dere het persen van het materiaal en het aanrijden van de stort;
5. materiaal compartimenteren met toegankelijke gangpaden tussen het opgeslagen

materiaal.
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Door het vast te leggen, wordt daarmee ook een signaal gegeven aan de omgeving
dat gedaan wordt wat nodig is en wat mogelijk is.

Er ontstaan vaker branden bij afvalverwerkers en dat baart omwonenden zorgen. Als
overheden en bedrijven zich verbinden aan bewezen goed werkende maatregelen en

dat formeel in voorschriften opnemen, kan dat een positieve uitstraling naar de om-
geving hebben, zodat omwonenden zich minder zorgen maken, omdat deze dan ge-

borgd zijn.

Het grotere risico op branden bij deze ingewikkelde bedrijfsprocessen leidt ertoe dat
wij de noodzaak zien, de goedwerkende brandveiligheidsmaatregelen in de ver-
gunning op te nemen. Wat bewezen goed werkt, kan op basis van een landelijke
richtlijn opgenomen worden in de vergunning of in rechtstreeks werkende algemene
regels. Het is gewenst dat afvalverwerkers aan dezelfde brandveiligheidsregels
moeten voldoen.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe

, secretaris


