Schriftelijke vragen aan het college
(Art. 37 – Reglement van Orde)
Registratienummer:
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 24 februari 2021
Aan de voorzitter van de raad.
Steller van de vragen: Jan Pieter Blonk
Onderwerp: Vervolgvragen op mijn verzoek handhaving voorterrein CRM
Rodenrijseweg 457-459 te Berkel en Rodenrijs van 2 februari 2021
Het college wordt verzocht, de volgende vragen met spoed schriftelijk te beantwoorden:
1. Ik verzoek het college binnen één week in overleg te treden met CRM, zodat CRM
de onleefbare en onhoudbare situatie van de bewoners rond het terrein van CRM
teniet doet.
2. Ik verzoek het college binnen één week in overleg te treden met de bewoners
rond het terrein van CRM. Zij hebben hulp nodig om uit dit voor hen
onoverzichtelijk en benauwd toekomstperspectief te komen. Ik heb het dan niet
over begrip tonen, maar over daadwerkelijk ingrijpen en ondersteunen.
Toelichting:
Op 2 februari heb ik via schriftelijke vragen een verzoek tot handhaving gedaan
betreffende het voorterrein van CRM Rodenrijseweg 457-459 te Berkel en Rodenrijs.
Antwoord op die vragen heb ik nog niet ontvangen en dat begrijp ik omdat de
beantwoordingtermijn nog niet verstreken is. Ik heb wel gelezen dat u op 5 februari CRM
een last onder dwangsom heeft opgelegd om het oneigenlijk gebruik van het voorterrein
ongedaan te maken.
De omstandigheden waarin de bewoners rond het bedrijf op dit moment verkeren is niet
meer houdbaar. De forse activiteiten op het voorterrein gaan nog steeds onverminderd
voort. Er zijn recent scheuren ontstaan in huizen van omwonenden door de enorme
trillingen die door de sloopvoertuigen, de vrachtauto’s/opleggers voor de handel en een
hele zware vorkheftruck worden veroorzaakt. Met die super zware oranje heftruck wordt
dagelijks veel langs de huizen van de omwonenden gereden. Zo’n soort heftruck is
eigenlijk alleen geschikt in het Rotterdams havengebied maar niet in de buurt van
gewone huizen en op de slappe veengrond op deze locatie. Onlangs viel op het
voorterrein een oplegger van die vorkheftruck af, wat een enorme trilling in de huizen
rond het voorterrein van CRM veroorzaakte (zie foto).
Elke dag weer enorme trillingen, stofwolken en herrie is voor de bewoners rond CRM niet
meer houdbaar. Na veel mails naar en telefoongesprekken met het gemeentehuis voelen
de bewoners dat ze tegen een muur aanlopen. De bewoners vinden dat een dergelijk
bedrijf hier niet thuis hoort aan de Rodenrijseweg en het natuurgebied de Vlinderstrik. Ik
ben dat volledig met hen eens. Een quote van een van hen in een mail aan mij: “Het is
om moedeloos van te worden!!!!!” En als dan op 23 februari 2021 een ambtenaar van
onze gemeente schrijft dat een bewoner CRM maar civielrechtelijk moet aanspreken op
geleden schade, dan lijkt het wel alsof er vanuit het gemeentehuis geen enkel begrip is
Pagina 1 van 3

voor de uitzichtloze situatie waarin de bewoners zich bevinden.
Deze week werden ook de betonbielzen aan de rand van de voortuin van een bewoner
kapot gereden.
Tot januari 2020 was het een parkeerterrein van de transportbedrijven R.A. de Graaf en
A. v.d. Ende. Dat waren echte transportbedrijven met moderne auto’s en luchtvering,
waarvan de bewoners totaal geen last ondervonden. Sinds CRM op deze locatie
gevestigd is heeft ook de Rodenrijseweg veel zichtbare schade opgelopen van het vele
zware verkeer van CRM.
De bewoners hebben mij aangegeven dat uit een momentopname van de afdeling
handhaving geen conclusies kunnen worden getrokken. Dat kan alleen als je vijf dagen in
de week aan den lijve ondervindt wat CRM sinds januari 2020 aan overlast teweeg
brengt en het woongenot verziekt, gaven zij mij aan. Alle omwonenden hebben enorm
veel hinder van CRM. Ook het gedrag van CRM richting de bewoners is niet acceptabel.
Bijgaand nog een paar nieuwe foto’s, deze week genomen op het voorterrein
Ondertekening en naam,
Jan Pieter Blonk, Leefbaar 3B
Oplegger die van heftruck is afgevallen
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