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Geachte leden van de fractie van EVB,

Op 5 september hebben wij van uw fractie elf vragen ontvangen over de mogelijke herlocatie van een afval-
verwerker uit Rotterdam naar een locatie nabij de gemeentegrens van Barendrecht. Met deze brief geven we
een reactie op uw vragen.

1a. Bent u bekend met het voornemen van Van Leeuwen en de gemeente Rotterdam om dit afvalver-
werkingsbedrijf richting de Pascalweg te verplaatsen?
JA

1 b. 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?
JA, onze ketenpartners DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond zijn actief
betrokken bij de aanvraag. Naar aanleiding van uw vragen is contact gelegd met de gemeente Rotterdam.

lc. Ziet u mogelijkheden om dit voornemen van het college van B&W van Rotterdam met uw ziens-
wijze te beïnvloeden?
De Omgevingsvergunning is nog niet verleend. Dat maakt dat door het college bij daadwerkelijke vergun-
ningverlening een bezwaarschrift kan worden ingediend. Dit is wel afhankelijk van de inhoud van de vergun-
ning, het minnelijk overleg en eventuele strijdigheid met het bestemmingsplan (kans van slagen van een be-
zwaarschrift)

2. Door Milieudienst Rijnmond (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?
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Er is op dit moment geen vergunning verleend voor puinbreken op de Bergambachtstraat. Deze activiteit is
wel aangevraagd als incidentele bedrijfssituatie bij het in werking hebben van de oprichtingsvergunning.

Op dit moment is een tijdelijke vergunning verleend voor deze werkzaamheden op de locatie Doklaan. Hier-
aan zijn diverse voorwaarden verbonden om de overlast voor inwoners en ondernemers zo veel mogelijk te
beperken. Op het moment dat er een ontwerpbeschikking voor de Bergambachtstraat wordt opgesteld bevat
die ook zulke voorwaarden.

3. Huidige omwonenden van het afvalverwerkingsbedrijf melden bij DCMR regelmatig geelbruine wol-
ken 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 Activiteitenbe-
sluit Milieubeheer met betrekking tot het vrijkomen van rook?
Van Leeuwen handelt binnen de gestelde grenzen. Voor zover ze daar niet aan voldoen wordt er uiteraard
op gehandhaafd. Er was een klacht binnengekomen aangaande rookoverlast bij plasma-snijbranden. Hier-
voor zijn maatregelen genomen door Van Leeuwen, waar DCMR op toeziet. Zo zijn in de huidige vergunning
van het bedrijf voorwaarden gesteld aan o. a. het plasma-snijbranden. Windkracht en windrichting zijn daarbij
van belang. Het bedrijf meldt als zij deze activiteit uitvoeren en inspecteurs van de DCMR houden toezicht
op het werken binnen de gestelde voorwaarden. In de ontwerpbeschikking van de locatie Bergambachtstraat
is het verkleinen van metalen met behulp van een thermische lans niet toegestaan. De activiteit staat op een
lijst van de meldkamer en het milieupiket van DCMR waarop extra controle en/of aandacht vereist is.

4a. De activiteiten van Van Leeuwen geven extra risico’s op brand. In 2016 en 2019 is hier bij het be-
drijf nog sprake van geweest. Ook zijn er recent regelmatig grote branden geweest bij andere recy-
clingbedrijven (17 augustus 2022: Leek, 28 juli 2022: Brakel, 30 juni 2022: Veldhoven, 31 mei 2022:
Rilland).
Is onze brandweer op de hoogte van het voornemen van de komst van dit bedrijf?
JA, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is op de hoogte van deze ontwikkeling,

En is onze brandweer voldoende toegerust om dit soort grote branden waarbij veel schadelijke stof-
fen kunnen vrijkomen te blussen?
De brandweer (als onderdeel van de VRFR) is op de hoogte van de komst van dit bedrijf. Het verplaatsen van
het bedrijf heeft geen invloed op de inzet en incidentbestrijding bij dit bedrijf. Zowel de huidige locatie als de
nieuwe locatie vallen in het gebied van de VRR. Hoewel er met de verplaatsing misschien een andere ka-
zerne uit de regio als eerste ter plaatse zal zijn, zijn alle kazemes en ploegen voldoende toegerust om om te

gaan met grote branden.

4b. Hoe analyseert u het economische risico van brand bij dit bedrijf met het oog op de nabijheid van
het spoor en de snelweg?
Niet anders dan bij een ander incident op het bedrijventerrein, op de nabijgelegen snelweg of het spoor. Het
antwoord op vraag 4.a2 geeft ons het vertrouwen dat de brandweer voldoende toegerust is, als hier een inci-
dent plaatsvindt.
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4c. Hoe analyseert u het risico voor Barendrechtse ondernemers en inwoners bij het uitbreken van
brand bij dit bedrijf?
Voor milieu is geen advies van de VRR vereist op het gebied van brandveiligheid. Advies is vereist bij o. a
opslag van gevaarlijke stoffen. Er is aan de VRR wel advëes gevraagd met betrekking tot het bouwdeel van
de vergunning, via de brandpreventiecommissie. Dat advies is verwerkt in het bouwdeel van de omgevings-
vergunning. In de ontwerpbeschikking wordt een hoofdstuk opgenomen met voorschriften voor het onder-
werp brandveiligheid. Er moeten maatregelen en voorzieningen aangebracht worden zodat een brand en/of
het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in de inrichting geen of zo weinig mogelijk gevolgen heeft voor het om-
gevingsmilieu. Daarvoor moeten scenario’s worden uitgewerkt van mogelijke incidenten en dienen maatre-
gelen en voorzieningen te worden gerealiseerd om escalatie van een calamiteit te voorkomen. Er is ook een
specifiek voorschrift gewijd aan het opstellen van een procedure om broei in afvalstoffen te voorkomen en de
verplichting om specifiek aandacht te geven aan de opslag van Li-Ion batterijen. Hiermee zijn de risico’s voor
Barendrechtse ondernemers en inwoners zo veel mogelijk beperkt.
De VRR onderschrijft deze voorschriften volledig. Hierdoor wordt enerzijds gepoogd het veiligheidsbewust-

zijn bij het bedrijf te vergroten en anderzijds het risico te beperken door een procedure op te stellen.

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?
Door de gemeente Rotterdam wordt, zodra de ontwerpbeschikking voor de Omgevingsvergunning gereed en
gepubliceerd is, een informatiebijeenkomst gepland voor de inwoners van Rotterdam. We zijn in overleg met
Rotterdam om hier ook inwoners en ondernemers uit Barendrecht voor uit te nodigen. Na publicatie is er ge-
legenheid om zienswijzen in te dienen. Die kunnen nog leiden tot aanpassing van de vergunning of afspra-

ken met Van Leeuwen over de bedrijfsactiviteiten. Na verlenen van de vergunning is bezwaar en later be-
roep mogelijk.

Verder is er een dossierpagina ingericht op de website van de DCMR om inwoners en ondernemers proac-
tief te informeren over de situatie bij Van Leeuwen Recycling Groep https://Www.dcmr.nl/actueel/dos-
siers/dossier-van-leeuwen-recyclinq-groep.

6. Het recyclingbedrijf heeft een inloopfunctie voor inwoners. Dit zal beperkt zorgen voor extra ver-
keer 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 Ba-
rendrechtsweg 1 Dierensteinweg richting de IJsselmondse knoop / snelweg?
De verplaatsing van Van Leeuwen zal zorgen voor extra verkeer, want het betreft een uitgifte van een leeg
kavel. De verplaatsing van Van Leeuwen of elk bedrijf dat zich op het vrije kavel vestigt, zal zorgen voor ex-
tra verkeer. In het bestemmingsplan wordt voor dit kavel uitgegaan van circa 650 ritten per etmaal, waarvan
de helft aankomend en de helft vertrekkend verkeer. Afgaande op de gegevens die Van Leeuwen zelf heeft
geleverd is de verkeersgeneratie 544 voertuigen per etmaal, waarvan 164 vrachtwagens. Dat is een verho-
ging die kan worden afgewikketd op de bestaande wegen. Een deel van het verkeer zal gaan via de Pascal-
weg, die in noordoostelijke richting vanaf de kruising met de Bergambachtstraat is afgesloten voor vrachtver-
keer. De Pascalweg krijgt dagelijks circa 12.200 motorvoertuigen in twee richtingen te verwerken rondom de
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aansluiting met de Bergambachtstraat, alwaar de toegang tot Van Leeuwen beoogd is. In de nieuwe situatie
krijgt de Pascalweg 12.600 motorvoertuigen te verwerken. Dat is geen substantiële verhoging voor de afwik-
keling van een wat als functionerende weg kan worden beschouwd. Dat is een aantal dat verkeerstechnisch

goed kan worden afgewikkeld op het bestaande wegennet.

7a. Zorgt de komst van dit recyclingbedrijf, dat ook toegankelijk is voor Barendrechters, mogelijk
voor een verlaging van de opbrengsten van ons afvalaanbiedstation?
NEE, er zijn nu al mogelijkheden voor inwoners om tegen betaling zelf afvalstromen te brengen naar een re-
cyclingbedrijf of een afzetcontainer bij hen te huren om afvalstromen te laten afvoeren. De enige stroom
waar inwoners bij een recyclingbedrijf geld voor krijgen is metaal. Bij het afvalaanbiedstation (AAS) van de
gemeente Barendrecht hoeven inwoners niet bij te betalen voor het wegbrengen van afval en/of grondstof-
stromen en ontvangen ze geen vergoeding voor het brengen van metalen (beiden zijn verwerkt in de afval-

stoffenheffing)

De verwachting is dat de komst van een recyclingbedrijf nauwelijks invloed zal hebben op de huidige op-
brengsten van het AAS omdat zulke recyclemogelijkheden nu al aanwezig zijn en inwoners vaak in combina-
tie met andere afvalstromen metaal naar het AAS brengen.

7b. Welke gevolgen kan de komst van dit recyclingbedrijf hebben op de mogelijke businesscase van
ons nieuw te bouwen afvalaanbiedstation?

De inschatting is dat de impact op de businesscase minimaal is, zie ook het antwoord op vraag 7a

Hoogachtend,

Heester en wethouders van Barendrecht,

de burgemesster,.1
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