Aan: omwonenden van Den Ouden Tanktransport
Alblasserdam, 15 februari 2019
Betreft: informatie over vrijgekomen stoffen bij incident op 9-2
Beste mevrouw/meneer,
Zoals u weet hebben we afgelopen weekeinde te maken gehad met een tankwagen die een sterk
ruikende stof in ons dorp verspreidde. De brandweer heeft tijdens dit incident in de buurt van de
tankwagen luchtmonsters genomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft
een analyse uitgevoerd op deze luchtmonsters. Langs deze weg wil ik u graag persoonlijk informeren
over de uitkomst van een eerste rapportage over de bij het incident vrijgekomen stoffen.
Geen schadelijke stoffen
Het RIVM bevestigt het vermoeden van de brandweer dat er bij het incident thiolen (ook wel
mercaptanen geheten) zijn vrijgekomen. Het gaat om zeer lage concentraties die geen blijvende
gezondheidsschade opleveren. Thiolen hebben een indringende geur met een lage geurdrempel. Dat
betekent dat de geur al in zeer lage concentraties waarneembaar is. U kunt hierdoor klachten
hebben ervaren zoals hoofdpijn of misselijkheid, maar ernstige en/of blijvende effecten voor de
gezondheid zijn niet te verwachten. De klachten nemen af zodra de geurhinder verdwijnt.
Lage concentratie waterstofsulfide
Behalve de hierboven genoemde vluchtige organische stoffen die het RIVM heeft geanalyseerd,
constateerde de brandweer afgelopen weekeinde aan de hand van metingen de aanwezigheid van
een lage concentratie waterstofsulfide. De door de brandweer gevonden concentraties worden als
hinderlijk waargenomen maar ook voor deze lage concentratie geldt: het levert geen blijvende
gezondheidsschade op.
Verder onderzoek
Wij wachten de resultaten van monsters van de lading van de tank nog af om met nog grotere
zekerheid vast te kunnen stellen dat er geen risico is geweest voor de volksgezondheid. Toch hecht ik
eraan om deze eerste bevindingen al met u te delen. Het rapport van het RIVM en de resultaten van
de metingen van de brandweer kunt u op de website van de gemeente (www.alblasserdam.nl)
vinden.

Informatievoorziening
Van een aantal mensen kregen wij het signaal dat zij de brief voor omwonenden van afgelopen
zaterdag 9-2 ook graag hadden ontvangen. Daarom kiezen wij er nu voor deze brief in een groter
gebied te verspreiden. Voor meer informatie, zoals een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden,
kunt terecht op www.alblasserdam.nl. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, publiceren wij dit
op onze website. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan zullen wij ook persoonlijk nog informeren.
Bezoekers van de informatieavond op maandag 11-2 die hier prijs op stellen krijgen via hun
emailadres antwoord op nog openstaande vragen. Wilt u deze antwoorden ook per mail ontvangen?
Laat ons dat dan weten door een mail te sturen naar bmomanagement@alblasserdam.nl.

Met vriendelijke groet,

Jaap Paans
Burgemeester

