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‘s-Hertogenbosch, 26 juni 2019 
 
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: afvalbranden in Brabant 
   
Geacht college,  
 
Eerder deze maand brak brand uit bij afvalverwerker Baetsen Recycling op industrieterrein 
Ekkersrijt in Son1. Dit was niet voor het eerst: ook in 20172 en 20183 braken bij dit bedrijf 
verschillende grote en kleine branden uit. Telkens met grote impact op de omgeving, o.a. door 
rook- en stankoverlast.   
 
Het CDA is verontrust over deze zgn. ‘afvalbranden’ en heeft voor u de volgende vragen: 
 
1. Bent u bekend met de recente brand bij afvalverwerker Baetsen Recycling d.d. 9 juni jl.? 
2. Wat is de oorzaak van deze brand geweest? Was er sprake van overtreding van de 

vergunning? 
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? 
4. De provincie Noord-Brabant verleent de vergunning voor Baetsen Recycling.  

Wat is er de afgelopen jaren gedaan aan handhaving bij het bedrijf? 
5. In 2017 publiceerde de Vereniging Afvalbedrijven een lijst met aanbevelingen om de kans op 

afvalbranden te verkleinen4. 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? 

6. Op 11 maart jl. hebt u een Actieplan Afvalbranden5 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? 

                                                
1 Zie https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/afvalverwerker-baetsen-in-son-en-breugel-opnieuw-getroffen-
door-grote-brand-blijf-uit-de-rook~a06f3be4/.  
2 Zie https://www.ed.nl/son-en-breugel/zeer-grote-brand-bij-baetsen-recycling-op-industrieterrein-ekkersrijt-in-son-
onder-controle~a71edd2d/.  
3 Zie https://www.ed.nl/son-en-breugel/brand-bij-baetsen-recycling-in-son~a12f8486/.  
4 Zie https://www.ed.nl/eindhoven/afvalbedrijven-kunnen-meer-doen-tegen-brand-zeggen-
deskundigen~a2c948e0/.  
5 Zie 
file:///C:/Users/defaultuser100000/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempStat
e/Downloads/4492168%20(1).pdf.  
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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 branche6.  
Wat is nu uw indruk van de cultuur binnen de Brabantse afvalbedrijven? 

8. In het Actieplan Afvalbranden spreekt u over ‘risicobedrijven’. Welke afvalbedrijven in Brabant 
merkt u aan als risicobedrijf? Op grond waarvan?  

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? 

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? 

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

                                                
6 Zie https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/afvalverwerkers-te-laks-met-brandveiligheid/.  


