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Betreft: Raadsvragen fractie EVA Distripark Eemhaven
Geachte raadsleden,
Door de fractie EVA zijn de hieronder weergegeven vragen gesteld rond het Distripark Eemhaven.
1. Is containeropslag, volgens de eerder gemaakte bestuursafspraken, toegestaan op de eigen
terreinen van de bedrijven?

Binnen het stichtingsbestuur is gesproken over de ongewenste containeropslag op het
buitenterrein langs de Willen Barentzstraat. Uit de oude gesloten erfpachtovereenkomsten
blijkt dat deze opslag niet tegengegaan kan worden. Er is binnen het stichtingsbestuur
besloten dat bij vernieuwing van de contracten nadrukkelijk aandacht zal worden gegeven
aan het tegengaan van deze buitenopslag. Er is daartoe een concrete aanpassing
doorgevoerd op de nieuwe erfpachtvoorwaarden.
Ook zijn gesprekken opgestart tussen het bedrijf en de accountmanager van het havenbedrijf
om een oplossing te vinden voor de buitenopslag.
Daarnaast is onderzocht of wij als gemeente een mogelijkheid hebben om deze opslag te
laten verwijderen. Het blijkt dat er geen gronden zijn waarop de gemeente handhavend kan
worden opgetreden.
2. Zijn de containers leeg? Waarom staan ze niet op een van de vele grote
containeropslagplaatsen in de Waalhavenregio?
Voor zover ons bekend is hier sprake van zowel lege als gevulde containers. Deze containers
worden door het bedrijf gebruikt bij hun bedrijfsactiviteiten en zijn uit dat oogpunt noodzakelijk
bij het bedrijf.
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3. Is het uit oogpunt van veiligheid wenselijk om deze plek als gestapelde containeropslag te
gebruiken?
Het is in onze optiek niet wenselijk dat er buitenopslag plaats vindt, los van
veiligheidsaspecten. Door DCMR is onderzocht of de wijze waarop de containers gestapeld
zijn mogelijk een risico met zich brengt. De conclusie is de stapeling in deze vorm mogelijk en
acceptabel is.
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