
 

 

 

 

 

 

 
‘s-Hertogenbosch, 21 oktober 2021 

 
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: regelmatige branden bij de verschrotingsbedrijf A.V.I. in ‘s-Hertogenbosch 
 
Geacht college,  
 

Op 14 oktober 2021 is voor de 9e maal een brand uitgebroken bij verschrotingsbedrijf A.V.I. 
in ’s-Hertogenbosch. De overlast voor de inwoners is bij iedere brand groot door rookoverlast. 
AVI heeft naar aanleiding van een eerdere brand een bestuurlijke boete opgelegd gekregen en 
ook het toezicht van OBDN zou geïntensiveerd zijn. Ondanks deze maatregelen is er toch weer 
een brand uitgebroken. De gemeente ‘s-Hertogenbosch kan niet optreden omdat de provincie het 
bevoegd gezag is.  
 
Op 14 en 15 oktober 2021 hebben de raadsfracties van respectievelijk de SP en De Bossche 
Groenen hier artikel 71 RvO vragen gesteld over de brand bij A.V.I.. Deze vragen zijn in onze 
ogen met name relevant voor het bevoegd gezag. Als reactie op de brand heeft burgemeester 
Mikkers van ’s-Hertogenbosch op 18 oktober 2021 de gemeenteraadsleden informatie gegeven 
over de brand. Hierin geeft de burgemeester aan dat de brand is ontstaan door een lekkende 
batterij of accu, hetgeen al eerder een oorzaak bleek te zijn. De burgemeester heeft tot slot 
aangegeven in overleg te gaan met de verantwoordelijk gedeputeerde.  

 
Na overleg met de lokale CDA-fractie, heb ik de volgende vragen voor u: 
 
1. Wordt door OBDN voldoende aandacht gegeven aan de handhaving op de vergunning 

en wordt voldoende gecontroleerd op brandgevaarlijke activiteiten op het AVI-terrein? 
 
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. 

 
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? 
 
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..   
 

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? 

 
  
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk 
bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA-fractie, 
 
Jürgen Stoop 


