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Overwegende dat bij besluit van 20 mei 2008 aan autodemontagebedrijf Autodemontage
J&W van Esch (hierna: de inrichting) een milieuvergunning is verleend voor een periode
van drie jaar op grond van de Wet milieubeheer voor het opslaan en demonteren van
autowrakken op de locatie Roeventerpeelweg 7 in Weert;

dat de aanvraag voor deze milieuvergunning wordt beschouwd als een melding ingevolge
het Activiteitenbesluit, omdat de inrichting volledig onder het Activiteitenbesluit is komen
te vallen met ingang van 1 januari zOLt en derhalve vóór de datum dat de
milieuvergunning is verstreken ;

dat in artikel 3.27c van de Actíviteitenregeling juncto artikel 3.26a van het
Activiteitenbesluit is bepaald dat het opslaan van autowrakken voorafgaand aan het
demonteren, en het aftappen van vloeistoffen en het demonteren van vloeistof bevattende
onderdelen bij het demonteren van autowrakken, plaats moet vinden boven een
vloeistofdichte vloer of verharding; dat de inhoud van dit voorschrift ook is opgenomen in
de milieuvergunning d.d. 20 mei 2008;

dat uit een deelcontrole op 20 december 2018 is gebleken dat in de inrichting een
vloeistofdichte vloer niet is aangebracht en derhalve niet wordt voldaan aan het
boven genoemde voorsch rift;

dat de inrichting wel beschikt over een vloeistofkerende betonnen vloer die zich in een
redelijke onderhoudstoestand bevindt zonder scheuren of gaten; dat bovendien is
geconstateerd dat boven deze vloeistofkerende vloer activiteiten worden uitgevoerd met
een beperkte vloeistofbelasting ;

dat op deze locatie nog vóór de vestiging van de inrichting al sprake was van ernstige
bodemverontreiniging als gevolg van de afvalstort, de verharding/ophoging (met puin en
slakken) en het gebruik in het verleden;

dat deze locatie op de lijst van het provinciale bodemsaneringsprogramma heeft gestaan,
maar begin 2000 van deze provinciale lijst af is gehaald met als reden de wijziging in de
financiering van bodemsanering; dat daarnaast deze locatie niet staat vermeld in het
overzicht risicovolle bodemverontreinigingen (spoedlocaties) in Limburg, peildatum
oktober 2018

dat het daarmee niet in de lijn der verwachting ligt dat de grond op deze locatie (spoedig)
zal worden gesaneerd; dit mede gezien de komst van de Omgevingswet waarbij het nog
onduidelijk is hoe de gemeente in haar hoedanigheid als nieuw bevoegd gezag om zal
gaan met het toekomstige bodembeleid als het gaat om het beheer van historische
verontreinig ingen.

dat het aanbrengen van een vloeistofdichte vloer wordt gezien als een te zware eis gezien
de kosten die hiermee gepaard gaan in verhouding tot de reeds bestaande aanwezige
bodemverontreiniging en het feit dat er al een vloeistofkerende vloer aanwezig is en
sprake is van een beperkte vloeistofbelasting;

dat het derhalve gerechtvaardigd is om te gedogen dat in de inrichting geen
vloeistofdichte vloer is aangebracht voor een periode van 2 jaar vanaf de dag na
dagtekening van deze verklaring en dat aan deze gedoogverklaring de navolgende
voorschriften worden verbonden ;
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BESLUIT

Met ingang van de dag na dagtekening van deze verklaring, aan het
autodemontagebedrijf Autodemontage J&W van Esch ccn gcdoogvcrklaring voor
het onthreken van een vloeistofdichte vloer te verlenen voor de periode van 2
jaar onder de navolgende voorschriften;

De vloeistofkerende vloer dient jaarlijks intern gecontroleerd te worden op
eventuele tekortkom ingen.

Er dient zorg te worden gedragen dat gemorste vloeistoffen direct opgeruimd
worden met poetsdoeken of absorptiekorrels, zodat deze niet in de bodem terecht
kunnen komen.

De exploitant van de inrichting dient zorg te dragen dat er altijd voldoende
hulpmiddelen aanwezig zijn waarmee gemorste stoffen kunnen worden opgeruimd,

De exploitant van de inrichting moet ervoor zorgen dat het personeel geïnstrueerd
is hoe te handelen bij incidenten, zoals morsen of lekkages.

Termijnstelling van dit besluit

De gedoogverklaring is geldig gedurende een periode van 2 jaar met ¡ngang van de dag
na dagtekening van dit besluit. Na deze periode zal een herbeoordeling van de situatie
plaatsvinden.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

rinkman
secretaris

.M. Heijmans


