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Bijlage(n) 

 

Bij brief van 21 oktober 2021, ingekomen op 25 oktober 2021, heeft u namens 

de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Wordt door OBDN voldoende aandacht gegeven aan de handhaving op de 
vergunning en wordt voldoende gecontroleerd op brandgevaarlijke activiteiten 
op het AVI-terrein? 
Antwoord: Ja, sinds de brand van 9 maart 2021 heeft er bij het bedrijf 

verscherpt toezicht plaatsgevonden. Dat betekent dat het bedrijf minimaal 1 

maal per week onaangekondigd is bezocht. Tijdens deze bezoeken is met name 

gecontroleerd op de hoeveelheid shredderafval en de ingangscontrole van het 

inkomende materiaal. Tijdens de controles is geconstateerd dat de 

ingangscontrole van het inkomende materiaal is geïntensiveerd. Door AVI wordt 

het inkomende materiaal door drie personeelsleden gecontroleerd op 

elektronica-afval, lithium-ion batterijen en accu’s. Deze materialen zijn de 

oorzaak van de meeste branden. Als deze materialen worden aangetroffen 

worden deze verwijderd en apart opgeslagen.  

 

2. Is geanalyseerd hoe de branden de afgelopen maanden zijn ontstaan, zodat 
hier uit de geleerde lessen gerichte controles op plaats kunnen vinden en de 
branden voorkomen kunnen worden. 
Antwoord: Door AVI is naar aanleiding van de brand uit maart 2021 een 

rapportage aangeleverd waarin wordt ingegaan op de oorzaken van die 

brand. Daarbij is door AVI ook een brandveiligheidsplan overgelegd waarin 

wordt ingegaan op de maatregelen die AVI naar aanleiding van de brand heeft 

genomen en verder zal nemen. 
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Conform het brandveiligheidsplan zijn de volgende maatregelen genomen:  

 Aanbrengen warmtebeeldcamera’s; 
 Aanwezigheid van een brandwacht; 

 Overdrukcabine in de centrale kraan aangebracht. Hierdoor kan deze 

ingezet worden om materiaal te verplaatsen tijdens een brand. 

 

Om branden in de toekomst te voorkomen heeft het bedrijf toeleveranciers 

aangeschreven dat het aan te leveren schroot geen accu’s of (lithium-ion) 

batterijen mogen bevatten, met een boeteclausule. Hierop controleert het bedrijf 

ook op bij inname van het materiaal. Dit geeft overigens geen 100% garantie. 

 

Het herkennen van elektronica-afval is hernieuwd onder de aandacht van de 

medewerkers gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat het elektronica-afval, voordat 

het schroot wordt bewerkt in de shredderinstallatie, daaruit wordt verwijderd en 

separaat afgevoerd.  

 

Daarnaast heeft het bedrijf een vergunningsaanvraag ingediend met 

aanvullende maatregelen. In de aanvraag wordt ten aanzien van 

brandpreventie het volgende aangevraagd: 

 Het plaatsen van legioblokken opslagvakken voor geshredderd metaal, 

residustromen, halffabricaten en toevoermetaal;  

 Het plaatsen van een erfafscheiding van legioblokken;  

 Het plaatsen van voorzieningen ter verbetering van de brandveiligheid van 

de inrichting waaronder blusmonitors en warmtecamera’s. 
Deze aanvraag hebben wij getoetst en geconstateerd dat nog een aantal 

gegevens ontbreekt om de aanvraag te kunnen beoordelen. Wij gaan het 

bedrijf volgende week verzoeken om aanvullende gegevens en zodra deze zijn 

ontvangen gaan we over tot het nemen van een besluit op de aanvraag.  

 

3. Welke gevolgen hebben de afvoer van het bluswater voor het rioolwater; 
welke schadelijke stoffen zaten in het bluswater en welke schadelijke stoffen 
zaten in de rook? 
Antwoord: Het bedrijf is door ons aangeschreven om een rapportage in te 

dienen ingevolge artikel 17.2 van de Wet Milieubeheer. In de rapportage over 

het ongewone voorval dat het bedrijf moet overleggen, dient zij ook aan te 

geven welke stoffen zijn vrijgekomen en in welke mate. Aan de hand hiervan 

kunnen de aard en ernst van de gevolgen voor het milieu bepaald kunnen 

worden.  

De Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM heeft op 14 oktober 2021 op 

verzoek van de veiligheidsregio Brabant-Noord metingen verricht bij de brand 

bij schrootverwerker AVI Den Bosch. Uit de metingen is gebleken dat er geen 

gezondheidsrisico’s voor de omgeving zijn ontstaan.  
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4. Welke mogelijkheden ziet u om samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch op 
zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor het brandveiligheid  bij A.V.I..   
Antwoord: Zie de beantwoording van vraag 2. Zoals hierboven genoemd 

hebben wij het bedrijf aangeschreven om een rapportage over het ongewone 

voorval te overleggen. Deze rapportage gaat in op de oorzaak van de brand 

en de manieren waarop een dergelijk voorval in de toekomst wordt voorkomen. 

Mogelijk dat dit leidt tot extra maatregelen die het bedrijf moet nemen.  

 

5. De eigenaar van AVI  heeft aangegeven dat branden bij dit soort bedrijven, 
ondanks alle controles die door hen permanent worden uitgevoerd, bijna niet te 
voorkomen zijn. Ziet u kansen/ mogelijkheden om het bedrijf eventueel te 
verplaatsen naar een ander industrieterrein in onze provincie (verder af van 
bebouwing), waarbij de kans op overlast ten gevolge van een calamiteit, voor 
de directe omgeving wordt beperkt of geminimaliseerd? 
Antwoord: Er zijn op dit moment (nog) geen redenen om aan te nemen dat het 

bedrijf niet kan voortbestaan op deze locatie. In het kader van de Ruimtelijke 

Ordening zijn deze bedrijfsactiviteiten op de locatie Rietveldenweg 1 toegestaan 

volgens het vigerende bestemmingsplan. Het bedrijf ligt op een bedrijfsterrein 

(Rietveldenkade 1). Het bestemmingsplan staat ter plaatse bedrijven toe tot en 

met categorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, waartoe activiteiten in de 

afvalbranche behoren. Of dergelijke activiteiten zijn te combineren met andere 

functies in de omgeving, zoals bijv. wonen, is bij het vaststellen van het 

bestemmingsplan afgewogen.  

 

 

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

namens deze, 

 
 

S.M. van Gent - Muis, 

programmamanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door 

de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 
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