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Aanleiding
Sinds de raadsinformatiebrief van 24 augustus hebben er opnieuw twee branden plaatsgevonden op
het bedrijventerrein aan de Kasteeldreef/Groenewoud/Industrieweg in Drunen. Met deze
raadsinformatiebrief geven we u een update over de stand van zaken.
Feitelijke Informatie
Op 5 december 2020 heeft er een grote brand gewoed in de loodsen aan de Kasteeldreef in Drunen,
eerder dat voorjaar was er reeds een kleinere brand ter plaatse. Op 26 juli is er, op hetzelfde terrein
aan het Groenewoud, een brand geweest in een stacaravan en bouwkeet. Op 4 augustus was er
brand aan de Industrieweg in units die op grond van de Opiumwet door de burgemeester gesloten
waren. In de nacht van 26-27 augustus was er brand in de blokhut aan de Christiaan Huygensweg en
in de nacht van 29-30 augustus was er een kleine brand op het deel van het bedrijventerrein aan de
Kasteeldreef.
Onrust omwonenden/ondernemers
We maken ons zorgen om de reeks van branden op de Kasteeldreef. Net als de mensen in de
omgeving achten wij de kans heel erg klein dat er sprake is van toeval. De maatregelen die tot nu toe
zijn genomen hebben nieuwe branden niet kunnen voorkomen. Samen met de politie kijken we
daarom naar verdere maatregelen en mogelijkheden om het politieonderzoek te ondersteunen. Onze
prioriteit is het laten terugkeren van veiligheid en rust voor omwonenden en betrokkenen. Helaas zijn
hiervoor geen makkelijke oplossingen. Als die er zouden zijn, hadden we de situatie natuurlijk al
opgelost.
Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Sinds de brand van december 2020 doet de politie onderzoek. Hierbij worden ook beschikbare
camerabeelden gebruikt, waaronder die van de recent door de gemeente geplaatste camera’s en
beelden van de eigenaar van het terrein. Beelden van de laatste brand bevatten een mogelijk
aanknopingspunt voor het vinden van een dader. De politie onderzoekt dit uiteraard. Gemeente en
politie hebben meerdere gesprekken gehad met de eigenaar van het terrein. We hebben afspraken
met hem gemaakt voor verbetering van de situatie. We hebben hem ook bewust gemaakt van zijn rol
in het geheel en mogelijke gevolgen voor hem wanneer hij zijn handelwijze niet verandert.
Op ons verzoek zijn materialen op het terrein verplaatst of verwijderd om brandstichting moeilijker te
maken. Omdat de eigenaar gemaakte afspraken over enkele units op het terrein niet is nagekomen,
hebben we hem laten weten tot bestuursdwang over te gaan. Dat betekent dat de gemeente de units
gaat verwijderen als de eigenaar dat niet doet en dan de kosten op hem verhaalt.
Intussen onderzoekt de recherche de reeks branden. De gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie
is hierbij ook betrokken.

Terwijl de politie en de gemeente werken aan een oplossing voor de situatie, verdient het optreden
van onze brandweer het om hier vermeld te worden. De brandweer verdient alle lof voor haar snelle
optreden bij de branden op dit bedrijventerrein.
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Beste omwonenden,
Net als u maken wij ons zorgen om de reeks van branden op de Kasteeldreef en achten wij de
kans heel erg klein dat er sprake is van toeval. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen –
waaronder het plaatsen van camera’s – hebben nieuwe branden niet kunnen voorkomen.
Samen met de politie kijken we daarom naar verdere maatregelen en mogelijkheden om het
politieonderzoek te ondersteunen. De gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie is hier ook bij
betrokken.
Veiligheid en rust
Onze prioriteit is het laten terugkeren van veiligheid en rust voor u en andere betrokkenen.
Helaas zijn hiervoor geen makkelijke oplossingen. Als die er zouden zijn, hadden we de situatie
natuurlijk al opgelost.
Sinds de brand van december 2020 doet de politie onderzoek. Hierbij worden ook beschikbare
camerabeelden gebruikt, waaronder die van de recent door de gemeente geplaatste camera’s
en beelden van de eigenaar van het terrein. Beelden van de laatste brand bevatten een mogelijk
aanknopingspunt voor het vinden van een dader. De politie onderzoekt dit uiteraard. Gemeente
en politie hebben meerdere gesprekken gehad met de eigenaar van het terrein. We hebben
afspraken met hem gemaakt voor verbetering van de situatie. Zo heeft hij alles op het terrein zes
meter van de perceelgrens moeten plaatsen.
Deze week hebben we hem geïnformeerd dat we van plan zijn bestuursdwang toe te passen om
naleving van alle afspraken rond enkele units op het terrein af te dwingen. Dat betekent dat de
gemeente de units gaat verwijderen als de eigenaar dat niet doet en dan de kosten op hem
verhaalt.
Contact met de politie en de gemeente
Heeft u vragen of informatie voor ons of de politie dan kunt u uiteraard contact met ons zoeken.
- Gemeente Heusden, cluster Veiligheid & Handhaving, 073-5131789
- Politie, 0900-8844 en bij spoed uiteraard 112
Met vriendelijke groet,
Kees van Bokhoven
Locoburgemeester

