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Geacht College,
Op De Branten 8 in Soerendonk is Fouragehandel Verhoeven gevestigd. Sinds ongeveer 2 jaar
ervaren inwoners uit de omgeving overlast van dit bedrijf. Het gaat met name om geluidsoverlast.
In juli 2017 is een handhavingsverzoek gedaan waarop uiteindelijk ruim een jaar later een
handhavingsbesluit is genomen. De daarop volgende bezwaarprocedure zou nog eens ruim een half
jaar hebben geduurd. Verhoeven zou op basis van het handhavingsbesluit aanpassingen moeten
doen aan zijn bedrijf, uiterlijk per 1 maart. In de maand maart blijft CDA Cranendonck signalen
ontvangen dat de overlast doorgaat.

We hebben de volgende vragen aan het College:
-

-

-

Waarom is pas ruim een jaar na het handhavingsverzoek een handhavingsbesluit genomen?
Hoe lang heeft de bezwaarprocedure op het handhavingsbesluit geduurd en wat is daar de
reden van?
Op welke punten zou Verhoeven zijn bedrijf moeten aanpassen conform het
handhavingsbesluit?
Op welke punten heeft Verhoeven inmiddels aanpassingen verricht?
Op welke punten niet? Hoe heeft de gemeente hierop gehandhaafd? En wat was daarvan het
effect?
Per wanneer gaat Verhoeven aan het handhavingsbesluit voldoen?
Wat betekent de verleende vergunning aan Verhoeven “voor het realiseren van gebouwen
ten behoeve van installaties” zoals vermeld in de Grenskoerier dd 27 maart ’19? Gaat het
hier om gebouwen die passen binnen het bestemmingsplan en binnen de voorwaarden van
het handhavingsbesluit?
Wat betekent de melding in het kader van Wet Milieubeheer in diezelfde Grenskoerier
“Uitbreiden van …. wordt er een overkapping gebouwd.”? Past deze binnen het
handhavingsbesluit?
Is het college bereid om de ervaren overlast van inwoners in de omgeving te onderzoeken,
bijvoorbeeld door onafhankelijk onderzoek door de GGD?
Is het college bereid om, indien Verhoeven binnen de wettelijke normen produceert, toch de
ervaren overlast te beperken? Zo ja, op welke wijze?
Welke stappen kunnen verder worden verwacht van het college inzake deze situatie?

Alvast hartelijk dank voor uw beantwoording,
Met vriendelijke groeten,
Janneke van Happen
CDA- Cranendonck

