Beantwoording schriftelijke vraag op grond van artikel 38 Reglement van Orde

Aan: de gemeenteraad

Ons kenmerk
916770/928973
Bezoekadres
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel
Postadres
Postbus 2090
6020AB Budel
www.cranendonck.nl

Datum: Budel, 28 november 2018
Betreft: Havenweg

Contactpersoon
Dennis van der Sterren
T 0495-432 1169
E d.vandersterren@cranendonck.nl

Beste dames/heren,
Hieronder treft u de vragen en antwoorden aan over de handhaving bij de haven, zoals gesteld door Carry
van Rooij op 9 november 2018.

Ad 1: hoe is het nu verlopen met de dwangsom?
Op woensdag d.d. 12-09-2018 zijn naar aanleiding van een handhavingsverzoek de bouw- &
aanlegwerkzaamheden stilgelegd, waaraan direct gehoor is gegeven.
Op vrijdag d.d. 21-09-2018 bleek dat de bouw- & aanlegwerkzaamheden waren hervat waarna het
formele handhavingstraject is opgestart.
Op woensdag d.d. 03-10-2018 is een preventieve last onder dwangsom opgelegd. Per abuis was dit een
bedrag van € 1.000,= per geconstateerde overtreding.
Nadat bleek dat deze financiële prikkel niet afdoende was om de bouw te stoppen is op dinsdag d.d. 3010-2018 wederom een last onder dwangsom opgelegd, echter nu met € 50.000,= ineens. Deze is
inmiddels verbeurd.

Ad. 2: klopt het bericht in het ED dat er niet juiste bedrag aan dwangsom is opgelegd?
Er is in eerste instantie per abuis een last opgelegd van € 1.000,= in plaats van de bedoelde €10.000 per
geconstateerde overtreding. Deze fout is hersteld waarop dinsdag d.d. 30-10-2018 een nieuwe last onder
dwangsom opgelegd van € 50.000,= ineens. Deze dwangsom is inmiddels verbeurd.

Ad. 3: wat is nu precies de hoogte van de dwangsom?
De hoogte van de opgelegde dwangsom is € 50.000,=

Ad. 4: waarom gaan ze door met de bouw?
Zie brief W.G.A. Versteijnen Investments Transport B.V. d.d. 29-11-2018.
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5: is het college bereid hierop de burgers te informeren via de gemeentepagina hoe dit kan?
Het is niet gebruikelijk dat de gemeente de inwoners informeert via de gemeentepagina over details in
handhavingszaken.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken
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F.A.P. van Kessel

