}

B&W en de gemeenteraad
de gemeente Nederweert

.,

van

Ra~ dhuisplein 1
6031 VR Nederweert.
Nederweert, 19-10-2017
Betreft: verzoek om handhaving
Geacht college,
Van
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, woonachtig aan de

te Nederweert verneem ik dat er op de locatie

van een mogelijk ernstige verontreiniging. Ik heb de betreffende milieurapporten
inderdaad dat reeds in 2014 een olieverontreiniging

er op nageslagen en constateer

geconstateerd is. Het milieurapport

doet de aanbeveling om een

aanvullend onderzoek uit te voeren. Dit aanvullende onderzoek is, voor zover ik kan nagaan nooit uitgevoerd.
hierover ernstige zorgen, omdat het hier gaat om een olieverontreiniging,

sprake is

Ik maak mij

waarvan nu niet bekend is tot welke diepte deze

reikt. Ook is niet in te schatten in hoeverre er risico is op verspreiding.
Ter plaatse van de verontreiniging, of in ieder geval op enkele meters afstand, is na de datum van constatering een rij bak
aangelegd, waarvoor, voor zover ik kan nagaan geen vergunning is aangevraagd.
Het onroerend goed wordt op dit moment te koop aangeboden door de curator in het faillissement van
Naar ik van
neemt de curator,

.

verneem wijst de curator onvoldoende op de mogelijke ernst van de verontreiniging. Evenmin
ondanks het feit dat hij reeds sinds de datum van faillissement

(juli 2016) op de hoogte is van de

rapporten, geen maatregelen om de omvang van de verontreiniging vast te stellen, dan wel om verspreiding tegen te
gaan.
Het risico bestaat nu, dat een mogelijke koper over gaat tot aankoop, zonder zich voldoende te realiseren wat de
gevolgen kunnen zijn van de verontreiniging.
reserveert om, indien nodig, de verontreiniging

Dit zou er dan toe kunnen leiden dat een koper onvoldoende middelen
adequaat aan te pakken.

Ik verzoek u daarom handhavend op te treden en de curator in dit faillissement te sommeren onmiddellijk de nodige
maatregelen te nemen om deze verontreiniging te bepalen en indien noodzakelijk adequaat op te ruimen om zodoende
ook mijn ondergronds water dat ik gebruik te vrijwaren van deze olievervuiling.
Tevens verzoek ik u handhavend op te treden in zake de rij bak aangezien ik geen bericht gezien heb dat hiervoor een
vergunning is (aan)gevraagd.
Voor zover uw college geen bevoegd gezag is in dezen, verzoek ik u het handhavingsverzoek

door te sturen aan het

bevoegd gezag.
Een kopie van dit schrijven zal ik eveneens doen toekomen aan de curator in het faillissement en mijn advocaat.
Hoogachtend,
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