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Op 20 mei 2008 is voor uw autodemontagebedrijf II(hierna:
de inrichting) een milieuvergunning verleend voor het opslaan en demonteren van
autowrakken op de locatie Roeventerpeelweg 7 in Weeft. Vanaf 1 januari 2011 is uw
ínríchting geheel onder het Activiteitenbesluit komen te vallen.

Op grond van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling moet uw inrichting voorzien
zijn van een vloeistofdichte vloer. Bij een deelcontrole van de RUD is gebleken dat dit niet
het geval is. Naar aanleiding hiervan heeft u het college van burgemeester en wethouders
(hierna: het college) verzocht om een gedoogverklaring af te geven.

In uw situatie hebben wij besloten om af te zien van handhavend optreden. Wij zijn van
oordeel dat in redelijkheid niet kan worden verlangd dat u voldoet aan het gestelde
voorschrift, Hierbij wordt in aanmerking genomen dat uw inrichting wel beschikt over een
vloeistofkerende vloer waarboven activiteiten worden uitgevoerd met een beperkte
vloeistofbelasting. Daarnaast was op deze locatíe nog vóór de vestiging van de inrichting
al sprake was van ernstige bodemverontreíniging. Deze bijzondere omstandigheden
leveren een rechtvaardiging op om af te zíen van handhavend optreden.

Wij hebben besloten om de door u gevraagde gedoogverklaring hiervoor af te geven voor
de duur van twee jaar. Deze gedoogverklaring en de bijbehorende voorschriften treft u

bijgaand aan.
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Heeft u nog vmgên? Neemt u dan gerust contact op met Sabrina Leyba van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. ZiJ ls berelkbaar op telefoonnummer (0495) 57 52

67 of e-mail s.levba@weert.nl.
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