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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 11 juni 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:
Schriftelijke vragen met betrekking tot de brand bij Twence.
Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten in te stemmen met:
1. de beantwoording van de gestelde vragen inzake de brand bij Twence;
2. uw raad te informeren aan de hand van een raadsbrief.
Toelichting
Door de fractie van Groen Links zijn schriftelijke vragen gesteld over de brand bij Twence. GroenLinks maakt
zich zorgen over wederom een forse brand bij afvalverwerker Twence. Het gebouw (10.000 m2) waarin
GFT-afval wordt gecomposteerd is voor ¾ afgebrand. Deze keer stond de wind vanuit het westen, waardoor
de rookpluim over Twente trok. Twence meldt dat compostering op dit complex onmogelijk is geworden en
GFT-afval daarom voorlopig verbrand zal worden. Het verbranden van GFT-afval is zeer ongewenst.
Hierover zijn de volgende vragen gesteld:
1.
Wat zijn de gezondheids- en milieurisico’s van deze brand?
2.
Welke maatregelen heeft Twence getroffen na de brand van juni 2018?
3.
Welke aanpassingen in vergunningen voor of toezicht op Twence zijn er geweest na de brand van
vorig jaar?
4.
Hoe kan het dat er nu weer een zeer grote brand heeft plaatsgevonden?
5.
Wilt u er, als belangrijke aandeelhouder van Twence, op aandringen dat er intensief naar alternatieven
gezocht wordt om het ingezamelde GFT-afval toch te composteren?
De vragen zullen hieronder van een antwoord worden voorzien.
Ad. 1 Uit metingen van de brandweer is gebleken dat er geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen
zijn aangetoond en dat er geen sprake is van gezondheids- en milieurisico's.
Ad. 2 Twence heeft naar aanleiding van de brand in 2018 diverse maatregelen getroffen. Er zijn onder meer
extra warmtecamera’s geplaatst en het visueel toezicht door middel van controlerondes is geïntensiveerd.
Daarnaast zijn de bluswatervoorzieningen verbeterd en heeft Twence een eigen blusvoertuig aangeschaft.

Ad. 3 De vergunning is niet aangepast. Wel is in samenwerking met de brandweer een maatregelenpakket
samengesteld. Dat pakket ligt ter goedkeuring bij de provincie als bevoegd gezag. Alle volgens wet- en
regelgeving voorgeschreven brandmeld- en blussystemen zijn op orde. Sprinklers zijn daarbij geen vereiste,
die waren dan ook niet aanwezig. Sprinklers zijn overigens wel voorzien in de nieuwbouwplannen die
Twence al aan het ontwikkelen was.
Ad. 4 De oorzaak van de brand in de GFT-verwerking is nog niet bekend. In dit geval heeft de brand
plaatsgevonden in een gebouw. Deze brand is ontdekt door de brandwacht. Hulpdiensten waren snel daarna
ter plaatse. Het vuur heeft echter zeer snel om zich heen gegrepen.
Ad. 5 Twence onderzoekt momenteel alle mogelijkheden om zo snel mogelijk GFT-afval te verwerken tot
compost en energie. Een deel van het GFT dat zij ontvangen, 5.000 ton, wordt geleverd aan de installatie in
Münster. De levering aan Münster sluit naadloos aan bij de afspraken die er gemaakt zijn in het kader van
de communale samenwerking. Twence is met Münster in gesprek of ze meer kunnen leveren dan binnen de
kaders van de communale samenwerking concreet is afgesproken. Elkaar helpen in noodgevallen is wel
voorzien in de communale samenwerking.
Daarnaast is Twence in gesprek met andere GFT-verwerkers in Nederland en Duitsland om te kijken of ze
daar eveneens een deel van het totaalvolume onder kunnen brengen. De perspectieven zijn gunstig. Zodra
alternatieve oplossingen gerealiseerd zijn, stoppen ze met de verwerking in de AEC (afvalenergiecentrale).
Waarom deze raadsbrief?
In verband met schriftelijk ingediende vragen door Groen Links Dinkelland.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

E.M. Grobben

de burgemeester

J.G.J. Joosten

