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Antwoord artikel 36 vragen gebruik voormalig gemeentelager
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In september 2019 heeft u namens de fractie EML artikel 36 vragen gesteld over het
voormalig gemeentelager aan de Oosterbroekweg in Gronsveld. Op 21 november 2019
hebben wij hier schriftelijk op gereageerd.
Op 28 januari 2020 heeft u vervolgvragen gesteld over de tijdelijke toestemming aan
garage Meertens om gebruik te maken van dit perceel. Hieronder gaan wij hierop in.
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In het kader van ant. 36 verneemt EML gaarne van
Wat de uitkomsten van het onderzoek waren?
Op 21 november hebben wij u bericht dat in overleg met garage Meertens er een
onderzoek is opgestart naar de eventuele mogelijkheden voor een verplaatsing
van het bedrijf en dat definitieve besluitvorming over de resultaten van het
onderzoek op korte termijn zou plaatsvinden Wij willen echter ook inzicht in
andere aspecten die rond het garagebedrijf spelen alvorens wij een definitief
standpunt over de haalbaar van een bedrijfsverplaatsing willen innemen Dit
betreffen onder andere onderzoeken naar de parkeerdruk en gebruik van de
blauwe zone die momenteel nog lopen. Een definitieve besluitvorming laat
derhalve nog even op zich wachten. Zodra een besluit genomen is wordt u
hierover direct worden geïnformeerd
Hoe lang het gebruik van het oude gemeente/Eiger nog gaat duren?
Dhr. Meertens heeft de mogelijkheid om gebruik (Lees: het parkeren van auto's)
van dit terrein te maken tot het moment dat de eigenaar (Gemeente) hem
sommeert te vertrekken,
Met
Meertens is afgesproken dat het terrein 5 a 6
weken na sommatie 'autovrij' opgeleverd dient te worden4 Eigenaar van het
perceel is voornemens te verkopen, waardoor dit specifieke gebruik door de
nieuwe eigenaar opnieuw beoordeeld en behandeld kan worden.
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Welke consequenties het langer dan voorziene gebruik van het terrein heeft
voor de bodem ter plekke?
Vooralsnog kunnen wij dit niet overzien, maar de inschatting is dat de
consequenties gering zijn. Door middel van een visuele inspectie zullen wij dit
nader bezien.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.
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