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Onderuerp: brand in Dongen
Geadrte heer Slenders,

ttij boven aangehaalde brief stelt u ons yÍìagen vnrgen over de b¡and in Dongen bii een recyclingbedrijf" W¡i
hebben uw wagen behandeld ¡n onze vergadering van 3!. oktober 2018 en besloten u als volgt te
antwoorden"
De melding en het verloop van deze zær grotm brand is opgevolgd vanuit het proces toezicht en handhaving.
Een rnedewerker van het watersdrap ¡s ter plaatse geweest vanuit zijn functies als toezichthouder en
buitengewoon opsporingsambtenaar en heefr d¡rect een en ander afgestemd ter plaatse. Er bleek geen
bluswater af te stromen naar oppervlaKewater. Wel leek er een deel bluswater in het gemeentelijk
rioolstelsel terecht te (kunnen) komen. Het bluswater bleef ook overwegend binnen de inrÍchting.
Preventief is overwogen om dammen aan te leggen om het bluswater te compartimenteren indien er
onvoldoende berging op ten€¡n zoú zain enlof het riool het n¡et meer zou aankunnen. Al snel werd duidelijk
dat dit niet nodig was omdat al het bluswater rondom de vuurhaard in zand en natte grasmatten werd
opgenomen. Ten behoeve van het watersysteem hoefden er geen extra maatregelen te worden genomen.

Met betrekk¡ng tot uw vragen.
Vraag

Heeft de brand gevolgen (gehad) voor het watersysteem? 7o ja: wat heeft het waterschap ondernomen?
Antwoord
Deze brand heeft geen gevolgen gehad voor het wâtersysteem.
Vraag
Was de problematiek van verontreiniging van de grond en de eventuele gevolgen voor het watersysteem al
eerder (= nog voor de brand) bekend?

Antwoord
Er waren bij het waterschap geen problemen bekend met betrekking tot de grond. In casu is de gemeente (in
samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) ¡s hiervoor het bevoegd gezag. Er zijn van
het bevoegd geen signalen onÞangen hierover.
Vraao

Zo ja (vraag 2): wat heeft het waterschap ondernomen?
Antwqord
Niet van toepass¡ng.
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