GEMEEN
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MOTIE gierkelder Mosbroekseweg 2
De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 4 september 2018;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17
vaststelling van het bestemmingsplan Mosbroekseweg 2;

juli 2018, nr.

Gelezen de raadsinformatiebrief van 3 september 2018 met betrekking
genomen maatregelen betreffende het perceel Mosbroekseweg 2:

201,8-54 inzake de

tot de gebeurtenissen

en

Overwegende dat:
o De AWB-fractie reeds bekend was met de bouwwerkzaamheden op het perceel
plaatselijk bekend Mosbroekseweg 2;

o
o

Het een taak van de temeente is om er op toe te zien dat het verontreiniging van
gronden door activiteiten voorkomen wordt;
Daar waar in het verleden een verontreiniging is ontstaan van de bodem en het
grondwater, stappen genomen zullen moeten worden ter bescherming yan de
volksgezondheid;

o

ln principe, bij elke bouwmogelijkheid die mogelijk wordt gemaakt, inzicht dient te

o

worden geboden in de kwaliteit van de bodem;
Om aan deze eis te kunnen voldoen, er een passend bodemonderzoek uitgevoerd
dient te worden;

o

lnitiatiefnemer zonder

de

benodigde vergunningen

met zijn sloop- en

bouwactiviteiten is begonnen;

ls van mening dat:
o Het niet aan de initiatiefnemer is om te bepalen welk type bodemonderzoek wordt
uitgevoerd;

o

Gelet op de bevindingen van het verkennend bodemonderzoek voor het onderhavige
bestemmingsplan, een verkennend bodemonderzoek voor een verdachte locatie
conform NEN 5740 en 5707 uitgevoerd had moeten worden;

Verzoekt het college
Te onderzoeken in hoeverre en hoe alsnog bewerkstelligd kan worden dat het
asbesthoudende puin dat is opgeslagen in de gierkelder alsnog wordt afgevoerd door;
l. Alsnog een eigen milieuonderzoek uit te voeren en
2. De eigenaar te gelasten om de in de gierkelder aanwezige schadelijke stoffen voor het
milieu, zoals asbest, te verwijderen, voor dat de bouwwerkzaamheden moten
worden hervat.

Ondertekend door de volgende fracties:
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