
 

 

 

Hoogezand, vrijdag 2 maart 2018 

 

Betreft: informatie van College aan Gemeenteraad met betrekking tot de brand bij Blijham Recycling  

 

Geachte leden van de Gemeenteraad van gemeente Midden-Groningen. Deze raadsbrief ontvangt u om u te 

informeren over het incident en de afwikkeling daarvan in de gemeentelijke organisatie.  

 

Brand met forse rookontwikkeling  

Op donderdag 1 maart heeft er brand gewoed bij Blijham Recycling, Foxham 19  te Hoogezand. Dit bedrijf is 

gespecialiseerd in het demonteren van autowrakken, het verwerken van metalen, het leveren van containers 

op locatie en inzameling van papier en karton. 

 

Inzet crisisorganisatie 

De brand is begonnen op het buitenterrein, afdeling demontage van autowrakken, en is overgeslagen naar een 

loods op het terrein en een paar op het terrein aanwezige opslagplaatsen van afval. In verband met de aard van 

het bedrijf en de forse rookontwikkeling is een crisisteam geformeerd vanuit de Gemeentelijke Kolom 

Groningen, dit zijn de samenwerkende gemeenten in de Veiligheidsregio Groningen.  

 

Grip 2: incident met uitstraling naar de omgeving 

Er zijn drie omgevingsanalyses gedaan om de impact te bepalen. De brand bij Blijham Recycling is 

gecategoriseerd als een GRIP 2 situatie: Bron en effectbestrijding. Incident met duidelijke uitstraling naar de 

omgeving. Dit laatste naar aanleiding van twee redenen: Foxhol lag onder de rookrichting en de A7 en A28 

zouden overlast kunnen krijgen. Dit is gemonitord in contact met de gemeenten Haren en Noordenveld.  

 

NL Alert: ramen en deuren gesloten houden 

Via NL Alert en andere kanalen (blog, twitter, facebook, website en instagram) is melding gemaakt van de 

brand en het advies gegeven ramen en deuren gesloten te houden.  

 

Extra informatie voor direct betrokken inwoners 

Er is door de brandweer een meting verricht in het effectgebied. Bij 30 gezinnen die onder de rook wonen 

(Foxhol) is een brief bezorgd met dit advies en algemene informatie over rook- en gezondheidsklachten. Zij 

konden zich met eventuele klachten melden bij hun huisarts of dokterspost.  

 

Midden-Groningen langer bereikbaar 

In de brief stond verder dat het Contactplein open was tot 20.00 uur om eventuele vragen over de brand te 

beantwoorden of mensen verder te helpen en ook dat op de website van gemeente Midden-Groningen een 

melding zou komen als de maatregel niet meer van kracht was. Dit is ook gebeurd. 

 

 

 



Geen meldingen van gevolgen van de brand 

Er zijn op dit moment geen meldingen bekend van inwoners of ondernemers die gevolgen hebben 

ondervonden van de brand, de bluswerkzaamheden of de rookontwikkeling. Er zijn geen mensen of dieren 

opgevangen tijdens of na de brand.  

 

Geen schade voor de gemeente 

De schade is beperkt gebleven tot het terrein van Blijham Recycling. Het bluswater is afgevoerd in het 

Winschoterdiep. Voor ongehinderde afvoer is een damwand beschadigd. De damwand is geen gemeentelijk 

eigendom. 

 

Controle op de milieuvergunning  

Aan Blijham Recycling is een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit Milieu. Van toepassing zijn ook 

de rechtstreeks werkende voorschriften van het Activiteitenbesluit Milieubeheer en de Activiteitenregeling 

Milieubeheer. De meest recente controle (juli 2017) door de toezichthouder van de ODG heeft één 

aandachtspunt voor een volgende reguliere controle opgeleverd met betrekking tot de registratie van de 

afvoer van hout.  

 

Overdracht van de crisisorganisatie naar de gemeentelijk organisatie 

De crisisorganisatie heeft door middel van een overdrachtsdocument het incident overgedragen aan de 

gemeente. De gemeente pakt nu de taken en werkzaamheden in het kader van Nafase-Herstelzorg op. Het 

College is daarvoor verantwoordelijk en zal de Raad daarover in een later stadium informeren. 

 

Bestuurlijke en ambtelijke organisatie 

Loco-burgemeester Anja Woortman is voortdurend op de hoogte gesteld vanuit het Crisisteam. Er zijn een 

aantal medewerkers met rollen in de crisisorganisatie opgeroepen. Daarnaast is het Contactplein langer dan 

normaal bemensd.  

 

 


