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Geachte heer Hermans,

Postadres:

Op 24 augustus heeft u een artikel 36-vraag ingediend over het voormalig gemeentelager
in Gronsveld. Hierna volgt onze beantwoording.
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verkocht is
Klopt het dat het voormalig gemeentelager aan de Oosterbroekweg
aan de uitbater(s) van garage Meertens?
De object Oosterbroekweg 9 is nog niet verkocht. Er zijn twee biedingen uitgebracht en
er Worden momenteel afrondende gesprekken gevoerd met de hoogste bieder. Er heeft
in dat kader recent nog een kadastrale aanpassing plaatsgevonden.
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Indien het antwoord
plaatsgevonden?

op vraag 1 bevestigend

is, wanneer heeft deze verkoop

dan

ls het gemeentelager ook aan andere partijen te koop aangeboden? Zo nee,
waarom niet?
Conform collegebesluit heeft de verkoop openbaar plaatsgevonden middels publicatie op
2 partijen hebben vervolgens een bieding in
de gemeentelijke Website op 26 februari
gesloten enveloppe ingediend bij de notaris.
Welke voorwaarden zijn er gesteld
oplevering van het gemeentelager
milieuvoorschriften?
immers, het terrein is gebruikt geworden door garage
verkocht aan hem? Voorkomen moet
Meertens en nu als gemeente-eigendom
worden dat de gemeente naderhand aansprakelijk gesteld kan worden voor
milieuschade die niet veroorzaakt is door de gemeente.
Het object is te koop aangeboden onder de voorwaarde dat koper de huidige milieu~
technische~staat van de grond en opstal dient te aanvaarden en koper dient de gemeente
te vrijwaren van enige aansprakelijkheid hieromtrent.
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Welke voennfaarden zijn er gesteld bij de verkoop van het gemeentelager
betreffende:
een verbod op het parkeren op publiek terrein in de buurt van de huidige garage
Meertens?
een verblijfsverplaateing
van garage Meertens?
Ten aanzien van bovenstaande punten zijn er geen voon/vaerden gesteld.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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