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Kort geleden is er een grote uitslaande brand geweest bij het afvalverwerkingsbedrijf Vliko.  
Dit bedrijf voert verwerkingstaken uit in de hele regio en Leiderdorp. 
Dit  ongeval heeft ook gevolgen voor het milieu en de economie van Leiderdorp. 
De situatie leidt bij D66 tot de volgende vragen. 
 
 
1. Welke concrete gevolgen heeft de brand voor de vuilverwerking in Leiderdorp en de 
omliggende regio: 
 
2. Welke milieugevolgen heeft de brand voor het gebied gehad en hoe wordt daar mee 
omgegaan: 

-is het nog mogelijk de afspraken over de schone oplevering ter plaatse waar te maken; 
 

3. Is het juist dat de schade door deze brand door de verzekering wordt vergoed: 
 
4. Welke effecten heeft de brand op de afspraken tussen Vliko, gemeenten als Leiderdorp en 
Zoeterwoude als het gaat om de verplaatsing van het bedrijf;  

-zal er nog sprake zijn van herbouw op dezelfde plaats in Leiderdorp; 
-zijn de afspraken over vergoeding van kosten mbt verplaatsing nog geldig; 
-zou er, gelet op het feit dat verzekeringspenningen worden uitgekeerd, sprake kunnen 
zijn van ongeoorloofde staatsteun; 
- zal de brand gevolgen hebben voor de steun die aan dit plan in regionaal verband 
gegeven zou worden. 

 
Beantwoording 29 augustus 2013 
 1. Vliko heeft maandag 26 augustus de bedrijfsactiviteiten weer opgestart. Uiteraard binnen de 
mogelijkheden die zijn overgebleven na de brand. De activiteiten beperken zich in hoofdzaak tot op- en 
overslag. Daarvoor heeft de Provincie Zuid Holland als bevoegd gezag vanuit de milieuvergunning 
toestemming voor gegeven.  
 
2. Zoals ook in de media heeft gestaan hebben de betrokken instanties direct maatregelen genomen. De 
omgevingsdienst West Holland treedt namens het bevoegd gezag hierin op. Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland bewaakt de waterkwaliteit in de polder en onderneemt hiervoor de benodigde acties. Het RIVM 



 

 

heeft metingen gedaan in de weilanden om de mate van neerslag van roetdeeltjes te bepalen. De 
agrarische ondernemers die ten oosten liggen van de brandhaard zijn hierover geïnformeerd. Qua 
milieugevolgen is de Omgevingsdienst West Holland namens het bevoegde gezag de instantie die toeziet 
op de naleving en sanering hiervan. De financiële afwikkeling van eventuele gevolgschade vanuit de brand 
en benodigde opruimwerkzaamheden is aan de beoordeling vanuit de verzekeringsmaatschappij.  
 
3. Daar kunnen wij geen uitspraak over doen, dat is aan de beoordeling van de verzekeraar van Vliko.. 
 
4. het college is van mening dat het van belang is dat eerst de feiten bekend worden en welk besluit  het 
bedrijf Shanks gaat nemen over herbouw/verplaatsing van Vliko. Op basis daarvan kan beoordeeld 
worden in hoeverre de brand en de gevolgen daarvan effect heeft op de afspraken die in de 
intentieverklaring zijn gemaakt en de vragen die u stelt. Het college acht het op dit moment te vroeg om 
daarop vooruit te lopen.  

 
 


