
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 24 augustus 2020 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en 
wethouders (RvO art. 40) inzake verleende omgevingsvergunning ACH BV. 
 
 
Geacht college, 

 

Op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard komt een opslag- en distributiecentrum 

met kantoren van het bedrijf Allround Cargo Handling BV (ACH). De gemeente 

Ridderkerk geeft hiervoor 4,1 hectare grond in erfpacht uit. Deze zaak is door u 

bestempeld als een zogeheten brandzaak. Op 8 mei 2020 heeft u de 

omgevingsvergunning voor het bouwen van het opslag- en distributiecentrum aan de 

Selderijweg 80 verleend.  

 

Op de website van ACH (zie: www.achbv.nl/services/chemical-storage) staat vermeld 

dat hun opslag- en distributiecentrum ook is ontworpen voor het opslaan van, in het 

Nederlands vertaald, ‘gevaarlijke en niet gevaarlijke materialen’. In de verleende 

omgevingsvergunning staat vermeld dat het te bouwen bouwwerk zal worden gebruikt 

als opslag en distributie van ‘koopmansgoederen’. 

 

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA Ridderkerk de volgende vragen: 

 

1. Wat wordt in de verleende omgevingsvergunning bedoeld met 

‘koopmansgoederen’? Aan wat voor soort goederen moet dan worden gedacht?  

2. Zijn deze koopmansgoederen conform het door de deelnemende gemeenten 

vastgestelde label dat is vastgelegd in de opdracht aan de Gemeenschappelijke 

Regeling Nieuw Reijerwaard? Graag uw antwoord toelichten.  

3. Is het voor AHC straks net zoals dat nu in hun opslag- en distributiecentrum aan de 

Ridderhaven is toegestaan om in het opslag- en distributiecentrum aan de 

Selderijweg gevaarlijke materialen op te slaan c.q. te distribueren? Zo ja, kunt u 

aangeven welke gevaarlijke materialen er mogen worden opgeslagen c.q. 

gedistribueerd en in welke hoeveelheden? Zo nee, is dit op enigerlei wijze aan ACH 

meegedeeld? 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoek ik u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle 
vragen afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
 
Jeroen Rijsdijk   

PvdA Ridderkerk 

 

http://www.achbv.nl/services/chemical-storage


 

 

 


