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INGEBREKESTELLING 

Edelachtbaar college, 

Bij brief van 13 juli 2021 verzocht ik u namens cliënten, <... >, om handhavend op te treden tegen de 

overtredingen van artikel 13 van de Wet bodembescherming en artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit 

door The Dutch Business Sport and Recreation development Il B.V. en Sent One B.V., door te gelasten 

de staalslakken geheel van het terrein te verwijderen en verwijderd te houden. 

Termijnoverschrijding 

Overeenkomstig artikel 4: 13 van de Algemene wet bestuursrecht diende uw college binnen acht weken te 

beslissen op het handhavingsverzoek. Bij brief van 18 augustus 2021 is de beslistermijn verlengd tot 2 

november 2021. Op 30 november 2021 heeft de Omgevingsdienst Rivierenland namens uw college een 

voorgenomen besluit op het handhavingsverzoek toegestuurd, naar aanleiding waarvan zienswijzen zijn 

ingediend. De beslistermijn is inmiddels ruimschoots verlopen. 

Verkenningsproces doorkruist met premature vergunningverlening zonnepark 

Op 1 juni heeft uw college via de heer <..> cliënten wel op de hoogte gebracht van een 

verkenningsproces voor alternatieve oplossingsrichtingen, waarbij het ook gaat om de "verwijderoptie". In 

dit kader heeft ook overleg met de heer <..> en de gemeenteadvocaat, mr. <..>, plaatsgehad. Echter, 

vooruitlopend op de uitkomst van het proces heeft uw college omgevingsvergunning verleend voor een 

zonnepark ter plaatse, tegen welke functie cliënten zich steeds hebben verzet. Om die reden zien 
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hebben zij geen vertrouwen in het verkenningsproces en wensen zij hun energie te steken in het zonder 

meer laten verwijderen van de risicovolle staalslakken. Daarom zien zij zich genoodzaakt deze 

ingebrekestelling in te dienen. 

Verzoek: besluit binnen 4 weken 

Gelet op het hiervoorgestelde, stellen cliënten uw college hierbij in gebreke als bedoeld in artikel 6:12, 

tweede lid, onder b, van de Awb en ik verzoeken zij om alsnog een beslissing op het handhavingsverzoek 

te nemen. Hoewel de wettelijke termijn twee weken is, lijkt cliënten een termijn van vier weken in dit geval 

- ondanks het dezerzijds al op de proef gezette geduld - redelijk.

Een kopie van deze brief stuur ik de gemeenteraad toe. 

Hoogachtend, 




