Op 13 december jl. stelde de LLB-fractie vragen over enkele veiligheidsvraagstukken. Deze mail
voorziet in de beantwoording.
Overlast voormalige supermarkt Varik
Vraag 1 - Zijn er recentelijk nog controles geweest of de verzegeling van het pand nog steeds intact
is: zo ja: wat is dan de uitkomst daarvan en zo nee: waarom wordt er niet gecontroleerd?
De gemeente voert diverse soorten controles uit, zoals periodiek toezichtbezoek na verlenen vergunning
en meldingenbezoek na meldingen dan wel klachten. Maar ook controle na verzoek tot handhaving, een
bestuursdwangcontrole of dwangsomcontroles. In dit geval voeren we bestuursdwangcontroles uit naar
aanleiding van het besluit van de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet.
Het desbetreffende pand bevindt zich op een afgesloten terrein. Om zicht te houden op de verzegeling,
controleren we elk kwartaal de aangebrachte verzegelingen. Ook nemen de boa’s en de politie het adres
mee in hun surveillance.
De controle van de verzegeling is in dit geval op korte afstand. Zo kunnen de boa’s constateren of er
geen afwijkingen zijn. Zij hebben deze controles gedaan medio september 2021 en op 15 december
2021. De verzegeling was ten tijde van beide controles in tact en is er geen overlast van het aggregaat
waargenomen.
De ODR heeft afgelopen week twee meldingen van een overlastgevende generator ontvangen. De ODR
heeft contact gehad met de melders. Er is nog geen geluidsmeting ingepland of uitgevoerd omdat een
melder zelf afspraken heeft kunnen maken met de huurder over het gebruik van de generator. De ODR
neemt over twee weken contact op te vragen of overlast is verholpen. Zo niet, dan wordt alsnog een
geluidsmeting uitgevoerd.
Vraag 2 – De ODR/ Boa’s controleren toch ook wanneer er geen klachten zijn? Wanneer is de laatste
keer geweest dat ter plaatse is gecontroleerd?
Zie de beantwoording van vraag 2a.
Vraag 3 – Wat gaat het college/de burgemeester in de aanloop en na oud en nieuw doen om te
zorgen dat de veiligheid van dit gebouw en de omgeving wordt gewaarborgd?
De locatie staat in het draaiboek van de jaarwisseling West Betuwe 2021-2022, als zijnde hotspot. Als
een locatie als hotspot is aangewezen betekent dit dat er bij een 112-melding sneller wordt geacteerd
door de hulpdiensten om escalatie te voorkomen.
Er wordt niet actief gesurveilleerd door gemeente en politie. Het pand is namelijk niet in eigendom van
de gemeente. De veiligheid valt dus onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het
pand/perceel.
Handhaving Haarstraat in Tuil en Boerengoed Enspijk
Vraag 4 – Waarom wordt er bij boerengoed Enspijk niet gecontroleerd?
Toezichthouders hebben deze locatie gecontroleerd op vrijdag 22 oktober 2021 tijdens het
“Buitengewoon festival” (omstreeks 21.00 uur). Er is gecontroleerd op de vergunningsvoorschriften en
de coronamaatregelen. De controle heeft geen aanleiding gegeven om handhavend op te treden.
De evaluatie met de organisator, politie en gemeente/ODR heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd.
Er is met de organisator afgesproken dat deze worden doorgevoerd bij een eventueel volgende editie
van dit festival, zoals over het inzetten van beveiliging.

