
 
 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

Registratienummer 

(In te vullen door de raadsgriffier) 

 

Datum: 31 januari 2014 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

 
Onderwerp: Zorgen over handhaving vervuilde grond met asbest Langeweg 18 te Nieuw- en Sint Joosland 
 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
1. Is het college van mening dat er sinds 2000 een situatie is ontstaan die strijdig is met de 

Woningwet? 
2. Is het college bekend met “de beginselplicht tot handhaving door een bestuursorgaan” zoals dit 

door de Raad van State in jurisprudentie is vastgelegd? 
3. Zoja, waarom heeft het college niet eerder actief gehandhaafd om de ovetreding te doen 

beëindigen.  
4. Kan het college bijzondere omstandigheden aanvoeren die het sinds 2000 hebben doen afzien 

gebruik te maken van zijn handhavingspicht? 
5. Welke maatregelen gaat het college nemen als blijkt dat de nieuwe eigenaar (welke niet de 

veroorzaker is van de overtreding) niet in staat is de dwangsom te betalen en de overtreding niet is 
beëindigd? 

6. Is het college van mening dat zij gekozen heeft voor de juiste procedure om de overtreding te 
beeindigen? 

7. Zoniet, heeft het college ingezien dat door jarenlang niet te voldoen aan haar beginselplicht tot 
handhavend optreden de gemeente hierdoor een financieel risico loopt voor de kosten van de 
sanering? 

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet. 
 

Toelichting: 
Het college heeft middels de memo van 7 januari 2014 de raad geïnformeerd over de sanering van de 
vervuilde grond aan de Langeweg 18 te Nieuw- en Sint Joosland. De grond is in 2000 vervuild met asbest 
dat illegaal is gestort.  Het college is vanuit haar bevoegdheid in 2000 een handhavingsprocedure gestart 
tegen de overtreder. Het college heeft een last onder dwangsom gelegd en dit heeft geleid tot inning van 
deel van de dwangsom, zijnde € 132.000,-- .  Deze handhavingsprocedure heeft niet geleid tot beëindiging 
van de overtreding. Nu blijkt dat het geïnde bedrag onvoldoende is voor het dekken van de kosten van de 
sanering is het college voornemens een nieuwe handhavingsprocedure te starten jegens de huidige 
eigenaar. Als de overtreding niet door de huidige eigenaar wordt opgeheven, zal er uiteindelijk een last 
onder dwangsom worden opgelegd van € 350.000,--.    
 
Uit de memo van het college blijkt dat het niet aannemelijk is dat de huidige eigenaar (gezien zijn huidige 
financiële positie):  
- opdracht zal geven om de grond af te voeren op zijn kosten, of;  
- dat hij een substantieel gedeelte van een verbeurde dwangsom kan betalen.  
 
Over de haalbaarheid en het uiteindelijke doel dat het college wilt behalen met het opleggen van een last 
onder dwangsom, namelijk een sanering van de met asbest vervuilde grond, roept bij ons vragen op.  
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