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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) inzake Omgevingsvergunning ACH BV

Geachte heer Rijsdijk

Op 24 augustus 2020 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over de Omgevingsvergunning van ACH
BV. In deze brief beantwoorden wij uw vragen

U heeft de volgende artikel 40 vragen gesteld:

1. Wat wordt in de verleende omgevingsvergunning bedoeld met 'koopmansgoederen’? Aan
wat voor soort goederen moet dan worden gedacht?
In een verslag van een overleg op 14 november 2018 tussen ACH en GRNR staat het volgende:

ACH handelt in noten, zuidvruchten en zaden. ACH verzorgt de distributie van de noten
en zuidvruchten door heel Europa. Zo is bijvoorbeeld 5.000 ton noten opgeslagen in het
centrum .

ACH heeft een keurpunt. ACH zorgt er dus voor dat bepaalde vruchten legaal Europa
ingevoerd mogen worden
ACH distribueert naast de noten, zuidvruchten en zaden ook koopmansgoederen onder
de noemer 'General Cargo’. Deze koopmansgoederen bedragen circa 10% van de
werkzaamheden . Het betreft (technische) handelswaar ten behoeve van Agrofood zoals
bijvoorbeeld licht voor kassen. Daarnaast heeft ACH als geheel ook een chemische tak.
Die chemische tak zit en blijft in Rotterdam-Charlois.
ACH is (onder andere) BRC-gecertificeerd. De BRC-standaard voor voedselveiligheid
bepaalt aan welke eisen organisaties die levensmiddelen produceren moeten voldoen
omtrent voedselveiligheid en kwaliteit.
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Zie ook het antwoord op vraag 2.

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.
Het bestemmingsplan laat ruimte voor nevenactiviteiten gelet op de begripsbepalingen in het
bestemmingsplan .
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1.8 agrologistiek
Bedrijvigheid waarvan de hoofdactiviteit betrekking heeft op (geconditioneerd) opslaan en/of
labe ten en/of prijzen en/of ompakken en/of distributie van producten afkomstig van bedrijven uit
de voedings- en genotmiddelenindustrie en/of agrarische bedrijven.

1.9 agro- en food gerelateerde bedrijven.
Bedrijvigheid waarvan de hoofdactiviteit betrekking heeft op het toevoegen of ontlenen van
waarde aan producten, afkomstig van bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie en/of
agrarische bedrijven, niet zijnde agro logistiek.

Het bedrijf is een logistieke dienstverlener die zich specialiseert in de opslag van
voedingsmiddelen en dan met name noten, zuidvruchten, zaden en gedroogd fruit. Dit is
ongeveer 90% van de opslag business. De overige 10% zijn koopmansgoederen, dit zijn
goederen gerelateerd aan de foodsector. Zij krijgen de goederen per container binnen en
distribueren vervolgens naar wens van de klant.

3. Is het voor ACH straks net zoals dat nu in hun opslag- en distributiecentrum aan de
RiddertIaven is toegestaan om in het opslag- en distributiecentrum aan de Selderijweg
gevaarlijke materialen op te slaan c.q . de 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?
De onderneming heeft geen omgevingsvergunning voor de opslag van dergelijke materialen
aangevraagd. De opslag van die genoemde materialen is ook niet toegestaan. De onderneming
heeft duidelijk aangegeven dat de chemische tak van hun bedrijf in Rotterdam-Charlois blijft. Dit
is al bij de eerste gesprekken in 2018 met de onderneming besproken
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