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Persbericht
Oisterwijk, 4 december 2019

SECOND OPINION FIRE-UP AFGEROND
Eind september ontstonden bij het Oisterwijkse bedrijf Fire-Up een aantal branden in
pallets met halffabricaten van aanmaakblokjes. Het bedrijf heeft daarop maatregelen
genomen. Sindsdien vinden extra controles plaats. Vanwege eerdere branden bij FireUp en naar aanleiding van zorgen van omliggende bedrijven en omwonenden, heeft
de gemeente Oisterwijk opdracht gegeven voor een ‘second opinion’ over de locatie
van het bedrijf. Het college heeft deze week kennis genomen van de uitkomst hiervan:
de bedrijfsactiviteiten van Fire-Up passen binnen dat wat op basis van het
bestemmingsplan is toegestaan op deze locatie.
De conclusie van de second opinion, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, is dat de
bedrijfsactiviteiten van Fire-Up nog steeds in lijn zijn met waar vergunning voor is verleend.
Daarmee passen de bedrijfsactiviteiten binnen het huidige bestemmingsplan. Verder zijn geen
activiteiten geconstateerd die leiden tot een aanvullende vergunningplicht voor het onderdeel
milieu. Fire-Up voldoet daarmee aan alle eisen om op deze locatie de bedrijfsactiviteiten voort
te zetten.
Extra toezicht
De eerder genomen maatregelen om herhaling van de branden te voorkomen en de
brandveiligheid te borgen zijn blijvend. Het extra toezicht door de Omgevingsdienst Midden en
West Brabant (OMWB), brandweer en gemeente op deze maatregelen en de bedrijfsactiviteiten
blijft onverminderd van kracht.
Zorgen omwonenden
Burgemeester Hans Janssen begrijpt dat hiermee de zorgen van omwonenden niet
weggenomen zijn: “Hoewel deze second opinion bevestigt dat Fire-Up voldoet aan alle regels
en eisen, heb ik begrip voor de zorgen van onze ondernemers en inwoners. Na de brand
afgelopen juli en de broei in de pallets in september zijn zij ongerust over dergelijke
bedrijfsactiviteiten op deze plek. Ik snap dat. Tegelijkertijd zie ik een ondernemer die aan de
regels voldoet, een vergunning heeft en maatregelen neemt om de veiligheid van zijn
werknemers en omwonenden te waarborgen. Samen met de OMWB en de brandweer zullen wij
er als gemeente nadrukkelijk op blijven toezien dat de genomen maatregelen en afspraken
worden nageleefd.”
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