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Waalre 31-05-2016
Geacht college,
De fractie A-WB heeft onder verwijzing naar artikel 39 van het RvO de volgende vragen:
1. Is het de aannemer van de grond- en bouwwerkzaamheden op de bouwlocatie
Residentie de Meeris toegestaan afval, waaronder autobanden, komende uit de
afgegraven vuilstort voor de bouw van de parkeerkelder, opnieuw op een andere
plaats op het bestaande oppervlak te storten en met een laagje nieuwe grond te
bedekken? Zie foto, waar de autoband nog zichtbaar is.
2. Zo ja, in welke wet is dat geregeld (graag een kopie daarvan bij uw antwoord).
3. Zo neen is er hier sprake van een milieudelict en wat gaat u hier aan doen.
4. Zo neen, heeft uw college hiervoor toestemming verleend? Indien dit zo is dan ook
graag een kopie van de desbetreffende overeenkomst.
5. Is de verleende toestemming in strijd met de Milieuwetgeving en past dit in ons
duurzaamheidsbeleid?
6. De aannemer heeft vervuilde grond afgegraven en er één grote berg van gemaakt. Bij
droog weer en wind ( het waait daar altijd) wordt de aanliggende woonwijk
gezandstraald met vervuilde grond.
7. Is de aannemer niet verplicht om deze berg bij droog weer nat te houden, zodat de
overlast voor de woonwijk en het gevaar voor de bewoners nihil wordt?
8. Zo neen waarom is dit in de overeenkomst niet opgenomen en wat gaat u er
concreet aan doen om dit te voorkomen?
9. Zo ja wat gaat u tegen het niet nakomen van de overeenkomst doen?
10. Het is een kinderrijke buurt, wat zijn de gevolgen voor het inademen van deze stof
door de jonge kinderen? Wat is de schade bij volwassenen? Is hier sprake van
mogelijke schade aan de volksgezondheid?
11. Er worden regelmatig monsters genomen; is u bekend dat deze monsternemer geen
sleutel heeft, zodat hij niet onaangekondigd monsters kan nemen?
12. Worden de resultaten van de analyses van deze monsters openbaar gemaakt?
13. Hoe vaak wordt er door u gecontroleerd of men zich ter plaatse aan de regels houdt?
Met vriendelijke groet,
Peter Oolbekkink, fractievoorzitter A-WB
In afschrift aan de pers.

