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Ons kenmerk

Geachte heer Hendriks,

C2248259/4548717
Uw kenmerk

Bij brief van 26 juni 2019, ingekomen op 29 juni 2019, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

- statenvragen
Contactpersoon

J.D. (Dirk) van der Kroef

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 27 38

1. Bent u bekend met de recente brand bij afvalverwerker Baetsen Recycling
d.d. 9 juni jl.?

Email

Antwoord: Ja, wij zijn bekend met deze brand.

Bijlage(n)

dvdkroef@brabant.nl
-

2. Wat is de oorzaak van deze brand geweest? Was er sprake van overtreding
van de vergunning?
Antwoord: De oorzaak van de brand is nog niet bekend, dit is nog in
onderzoek. Of er sprake is van overtreding is ook nog in onderzoek.

3. Baetsen Recycling is in de afgelopen jaren herhaaldelijk getroffen door
brand. Welke maatregelen heeft het bedrijf genomen om de kans op brand te
verkleinen?
Antwoord: Het bedrijf heeft de afgelopen periode de volgende maatregelen
getroffen:
 De compartimenten zijn verkleind. Risicovolle stoffen (o.a. matrassen) worden
zover mogelijk van andere opslagen af geplaatst;
 De betonnen wanden rondom de opslagvakken zijn verhoogd of, in het
geval verhoging niet mogelijk was, is de maximale opslaghoogte verlaagd;
 Risicovolle stoffen, zoals matrassen, worden zo snel mogelijk, bij voorkeur
binnen 24 uur, verwerkt en afgevoerd. Na shredderen van matrassen wordt
het geshredderd materiaal bij voorkeur direct in containers geplaatst;
 Er is een watersproeisysteem aangelegd dat automatisch bij een
temperatuursverhoging in werking treedt;
 Er is een detectiesysteem met warmtecamera’s geplaatst en ook zijn er 12

thermometrische lansen aangekocht die ca 2,5 meter in het opgeslagen
materiaal worden geprikt voor een realtime temperatuurweergave. Bij
overschrijding van de ingestelde waarden wordt er een alarm doorgestuurd
naar de verantwoordelijke personen en naar het beveiligingsbedrijf die de
locatiebeveiliging uitvoert. Dit systeem is sinds kort operationeel;
 Bij temperaturen boven 20o C wordt door het beveiligingsbedrijf, in de
avonden en in het weekend, elke 1,5 uur een controleronde uitgevoerd
waarbij tevens een warmtebeeldcamera wordt gebruikt. Bij waarneming van
verhoogde temperaturen wordt de verantwoordelijke werknemer van het
bedrijf gewaarschuwd
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4. De provincie Noord-Brabant verleent de vergunning voor Baetsen Recycling.
Wat is er de afgelopen jaren gedaan aan handhaving bij het bedrijf?
Antwoord: Wij bezoeken Baetsen Recycling, zoals gebruikelijk bij provinciale
bedrijven, 1 keer per jaar in het kader van regulier toezicht. Indien de situatie op
het bedrijf daar aanleiding toe geeft treden wij handhavend op en verhogen wij
eventueel deze toezichtsfrequentie. Het laatste ongewone voorval (de brand van
9 juni j.l.) is nog in onderzoek. Bij constateringen van eventuele overtredingen
treden wij conform de landelijke handhavingsstrategie op. De laatste jaren was
er bij Baetsen Recycling geen aanleiding de toezichtsfrequentie te verhogen of
handhavend op te treden. Het bedrijf heeft naar aanleiding van eerdere
ongewone voorvallen die maatregelen getroffen die in dat kader van het bedrijf
verlangd kunnen worden.

5. In 2017 publiceerde de Vereniging Afvalbedrijven een lijst met
aanbevelingen om de kans op afvalbranden te verkleinen1. Bijvoorbeeld door
afval in volledig gesloten stalen containers te bewaren, systemen aan te leggen
die de temperatuur in afvalbergen meten en een 24-uurs termijn voor het
bewaren van ongesorteerd afval.
In hoeverre heeft Baetsen Recycling deze aanbevelingen opgevolgd?
Antwoord: Zie de maatregelen genoemd onder punt 3.

1

Zie https://www.ed.nl/eindhoven/afvalbedrijven-kunnen-meer-doen-tegen-brand-zeggendeskundigen~a2c948e0/.
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6. Op 11 maart jl. hebt u een Actieplan Afvalbranden2 gepresenteerd. Hierin

zet u de oorzaken van afvalbranden en mogelijke maatregelen op een rijtje. U
ging met de volgende acties aan de slag:
a) het, bij voldoende animo, organiseren van een studie-/voorlichtingsdag voor
afvalbedrijven;
b) het versturen van een factsheet met preventieve maatregelen aan
risicobedrijven;
c) het voortzetten van de flitscontroles m.n. in de warme maanden (hogere kans
op broei);
d) de flitscontroles richten op de boekhouding, de omvang en
compartimentering van de afvalopslag en de aanwezige preventieve
maatregelen (of deze aanwezig/operationeel zijn).
Wat is de status van deze acties? Ziet u aanleiding deze intensiveren,
bijvoorbeeld vanwege het warme weer?
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Antwoord:
Ad a: De provincie Noord-Brabant organiseert samen met 5 bedrijfsbranches op
18 september a.s. een bijeenkomst in het Provinciehuis over het
onderwerp afvalbranden. De betrokken bedrijfsbranches zijn Vereniging
Afvalbedrijven (VA), BRBS Recyling (branchevereniging voor bouw- en
sloopafvalbedrijven en afvalsorteerders), Transport en Logistiek Nederland
(TLN), Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) en Nederlandse
Vereniging voor Reinigingsdirecteuren (NVRD). Onderwerpen zijn o.a.
preventieve en repressieve maatregelen brand te voorkomen en te
bestrijden, de verzekerbaarheid van recyclingbedrijven tegen brand en de
rol van schakels in de keten voorafgaand aan de uiteindelijke
afvalverwerking. Hierbij wordt ingezoomd op twee belangrijke
veroorzakers van afvalbranden, te weten matrassen en lithium-ion
batterijen in het afval.
Ad b: Het factsheet is in 2017 opgesteld en door de drie Brabantse
omgevingsdiensten aan alle daarvoor in aanmerking komende
afvalbedrijven toegestuurd. In 2018 heeft de Omgevingsdienst Middenen West-Brabant het factsheet nogmaals rondgestuurd, en in 2019 heeft
de Omgevingsdienst Brabant Noord het factsheet nogmaals
rondgestuurd.
Ad c: Bij een aantal afvalbedrijven is in het voorjaar (en onlangs nog) een
reguliere controle uitgevoerd waarbij extra aandacht is besteed aan risico
op brand (compartimentering, opslaghoeveelheden). Afvalbedrijven
hebben ook zelf maatregelen getroffen om het risico op brand te
verkleinen. Bij bedrijven waar in deze periode met warm weer geen
reguliere controle was gepland, zijn wel onaangekondigde flitscontroles
uitgevoerd. Daarbij zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.
Ad d: Zie het antwoord onder ad c.

2

Zie https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingenps/download?qvi=1121543
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7. Het Verbond van Verzekeraars heeft eens gesteld dat de cultuur binnen de
afvalbranche, of bij bepaalde bedrijven, een rol kan spelen bij de oorzaak van
afvalbranden. En dat er in het verleden zeker een bepaalde mate van
onverschilligheid was binnen de branche3.
Wat is nu uw indruk van de cultuur binnen de Brabantse afvalbedrijven?
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Antwoord: Bij ons bestaat niet de indruk dat er een bepaalde mate van
onverschilligheid heerst bij Brabantse afvalbedrijven. Wellicht was eerder sprake
van onwetendheid. Door de aandacht die het onderwerp afvalbranden sinds
voorjaar 2017 (toen het Verbond van Verzekeraars deze uitspraak deed) heeft
gekregen is het kennisniveau bij afvalbedrijven toegenomen. Voorbeelden zijn:
 het versturen van het factsheet door de omgevingsdiensten;
 de continue aandacht bij het reguliere toezicht voor risico op brand;
 de aandacht vanuit de brancheverenigingen en verzekeraars voor dit
onderwerp, inclusief voorlichting of (in het geval van de verzekeraars)
het afdwingen van extra maatregelen.

8. In het Actieplan Afvalbranden spreekt u over ‘risicobedrijven’. Welke
afvalbedrijven in Brabant merkt u aan als risicobedrijf? Op grond waarvan?
Antwoord: Het betreft de afvalbedrijven, die door de aard of de omvang van
het opgeslagen afval een risico lopen op een brand. Het betreft geen vaste
definitie voor een gesloten categorie bedrijven, maar het wordt bepaald op
basis van vergunning- en toezichtinformatie.

9. Kunt u voor ons aangeven waar deze risicobedrijven zijn gelegen? Bevinden
deze zich in of dicht bij bewoond gebied of plekken waar veel mensen
samenkomen?
Antwoord: De risicobedrijven zijn gelegen op bedrijventerreinen of andere
locaties die als zodanig zijn aangewezen voor afvalactiviteiten. Bij
vergunningverlening en toezicht toetsen wij op effecten en risico’s naar de
omgeving en de bijbehorende preventieve maatregelen die genomen moeten
worden.

3

Zie https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/afvalverwerkers-te-laks-metbrandveiligheid/.
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10. Baetsen Recycling is gevestigd nabij woongebieden als Achtse Barrier
(Eindhoven) en Het Zand (Son en Breugel), de High Tech Campus, Aquabest en
Dippidoe. Plekken waar veel mensen wonen, werken en recreëren. Vindt u het
wenselijk dat een bedrijf als Baetsen Recycling, met deze historie, op deze
locatie blijft gevestigd gegeven de (gezondheids)risico’s die dit met zich
meebrengt?
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Antwoord: De planologische situatie (zie antwoord op vraag 9) en de
maatregelen die het bedrijf heeft genomen op de ongewone voorvallen (zie
antwoord op vraag 4) geven voor ons geen aanleiding de locatie van het
bedrijf ter discussie te stellen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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