
Barendrecht, 5 september 2022

Betreft: Herlocatie afvalverwerker op grens Barendrecht

Geacht college,

Door enkele Rotterdamse bewoners aan de Pascalweg zijn wij gewezen op de plannen 
voor de herlocatie van de Van Leeuwen Recycling Groep (Hierna: Van Leeuwen). Dit 
bedrijf is een afvalverwerkend bedrijf dat metaalschroot en gemengd bouw- en sloopafval 
accepteert en bewerkt. Het is de bedoeling dat dit bedrijf eind 2023 verplaatst naar een 
nieuwe locatie aan het einde van de Pascalweg, waar deze overgaat in de 1e 
Barendrechtseweg, aan de rand van het industrieterrein Hordijk (-West).

Op dit moment ervaren huidige omwonenden van het bedrijf fors overlast, ook voldoet het 
bedrijf niet bij de milieueisen die passen bij het huidige bestemmingsplan van het 
industrieterrein Hordijk (-West). Over de herlocatie van Van Leeuwen en de mogelijk 
gevolgen voor inwoners van Barendrecht heeft de fractie van Echt voor Barendrecht (EVB)
de volgende vragen:

1a. Bent u bekend met het voornemen van Van Leeuwen en de gemeente Rotterdam om 
dit afvalverwerkingsbedrijf richting de Pascalweg te verplaatsen? 
1b. Zo ja, op welke wijze bent u bij dit voornemen betrokken geweest? Zo nee, wat vindt u 
van dit voornemen, met het oog op het welzijn van Barendrechtse inwoners en 
ondernemers? 1c. Ziet u mogelijkheden om dit voornemen van het college van B&W van 
Rotterdam met uw zienswijze te beïnvloeden? 

2. Door Milieudienst Rijmond (DCMR) is voor de nieuwe locatie al een vergunning 
verleend voor het puinbreken van beton. Dit zal regelmatig stof- en flinke geluidshinder 
veroorzaken. Kunt u aangeven welke gevolgen dit heeft voor Barendrechtse ondernemers 
op het bedrijventerrein (waaronder het CBR) en onze Barendrechtse inwoners? Ziet u 
mogelijkheden om afspraken te maken over de tijden waarop dit gebeurt?

3. Huidige omwonenden van het afvalverwerkingsbedrijf melden bij DCMR regelmatig 
geelbruine wolken te zien, afkomstig van het bedrijfsterrein. Het gaat hierbij volgens 
DCMR om plasma-snijbranden van staal. Bij sterke wind kan de rook ook richting 
woonwijken en de spoorbaan en de snelweg waaien. Hoewel het bedrijf inmiddels 
beterschap heeft beloofd, blijft dit risico natuurlijk aanwezig. Op welke manier gaat u 
samen met DCMR toezien dat het bedrijf zich strikt houdt aan het Activiteitenbesluit 
Milieubeheer met betrekking tot het vrijkomen van rook?

4a. De activiteiten van Van Leeuwen geven extra risico’s op brand. In 2016 en 2019 is hier
bij het bedrijf nog sprake van geweest. Ook zijn er recent regelmatig grote branden 
geweest bij andere recyclingbedrijven (17 augustus 2022: Leek, 28 juli 2022: Brakel, 30 
juni 2022: Veldhoven, 31 mei 2022: Rilland). 
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Is onze brandweer op de hoogte van het voornemen van de komst van dit bedrijf? En is 
onze brandweer voldoende toegerust om dit soort grote branden waarbij veel schadelijke 
stoffen kunnen vrijkomen te blussen? 
4b. Hoe analyseert u het economische risico van brand bij dit bedrijf met het oog op de 
nabijheid van het spoor en de snelweg? 
4c. Hoe analyseert u het risico voor Barendrechtse ondernemers en inwoners bij het 
uitbreken van brand bij dit bedrijf? 

5. Bent u bereid om inwoners van in ieder geval de 1e Barendrechtseweg en ondernemers 
proactief te informeren over de mogelijke komst van dit afvalverwerkingsbedrijf in hun 
nabijheid, zodat zij zelf indien zij dit nodig vinden, eventuele bezwaren bij de gemeente 
Rotterdam kunnen indienen?

6. Het recyclingsbedrijf heeft een inloopfunctie voor inwoners. Dit zal beperkt zorgen voor 
extra verkeer op onze Barendrechtse wegen. Ook zal veel verwerkt afval worden 
vervoerd. Voorziet u door de mogelijke komst van dit afvalverwerkingsbedrijf aan de 
Pascalweg ook extra verkeer op de 1e Barendrechtsweg / Dierensteinweg richting de 
IJsselmondse knoop / snelweg?

7a. Zorgt de komst van dit recyclingsbedrijf, dat ook toegankelijk is voor Barendrechters, 
mogelijk voor een verlaging van de opbrengsten van ons afvalaanbiedstation? 
7b. Welke gevolgen kan de komst van dit recyclingsbedrijf hebben op de mogelijke 
businesscase van ons nieuw te bouwen afvalaanbiedstation?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Roeland Bol 
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