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Betreft: Reactie op brief T. Peters d.d. 1 februari 2012,kenmerk 12uit00681 inzake
gevelisolatieonderzoek Europalaan

Geacht College,
Naar aanleiding van het gezamenlijk schrijven (SRE, K+ en Gemeente Valkenswaard) d.d.
12-01-2012, kenmerk RO/12-251464/MVS/EG, heeft onze woordvoerster het verzoek
gedaan ons het desbetreffende rapport te doen toekomen, wat op 18 januari j.l. per
mail is toegezegd.
Voornoemd schrijven was en is volgens ons onvolledig en door inzage van het rapport
zou wellicht duidelijk worden waarop de vermelde gegevens zijn gebaseerd. Het
telefonisch onderhoud dat onze woordvoerster met de heer T. Peters op 27 januari 2012
heeft gehad was er voornamelijk op gebaseerd, dat het beloofde rapport niet naar ons
verstuurd is. Nu blijkt dat het rapport niet naar ons maar naar de heer T. Peters is
verzonden en dat hij, nadat hij de stukken heeft doorgenomen, deze aan onze
woordvoerster en ons doet toekomen. De heer T. Peters geeft telefonisch aan dat hij het
wel zo netjes vindt om dit met een begeleidend schrijven te doen.
Verder is besproken dat in de tabel van de bijlage geen melding van de zijgevel is
opgenomen met name de serre/tuinkamer. Wellicht dat het rapport en het advies hierin
opheldering zouden geven. De heer T. Peters heeft hierop met de volgende woorden
gereageerd: "Ik vraag nog even na of het (de serre/tuinkamer) er specifiek 'm staat, is
meegeteld en bekeken en of dat nog nagezonden moet worden en de reden waarom,
mocht het er niet instaan. Staat het er wel in dan zien wij dat in de stukken".

Nu uit het begeleidend schrijven blijkt dat niet het originele rapport ten aanzien van de
Wolbergstraat 8 is toegezonden maar dat het hier een herzien rapport betreft,
gedateerd 31 januari, verzoeken wij u ons te berichten op grond waarvan het rapport is
herzien (ad hoc of structureel) en verzoeken wij alsnog om toezending van het rapport
en advies waarop het schrijven d.d. 12-01-2012 is gebaseerd. Zeker bezien vanuit het
feit dat door onze woordvoerster geen enkel verzoek is gedaan om het rapport op
enigerlei wijze aan te passen zoals de zinsnede -citaat-: "Door de SRE Milieudienst zijn
deze bevindingen, op verzoek van uw woordvoerster mevr. J. Roosen, nogmaals kritisch
tegen het licht gehouden", doet vermoeden.
Uw bericht wachten wij af maar wij kunnen nu al melden dat wij geen vertrouwen
hebben in het rapport van K+ waarin aanvankelijk is geconcludeerd dat geen
maatregelen nodig zijn terwijl nu blijkt dat de slaapkamers voorzien moeten worden van
kierdichting.
Voor de goede orde en onverminderd het vorenstaande merken wij nog het volgende
op. De gemeente is verantwoordelijk resp. wettelijk verplicht voor te treffen akoestische
maatregelen in relatie tot de reconstructie. De serre/tuinkamer heeft onder alle
omstandigheden in de oude situatie, voordat gemeente de volledige bebouwing van de
percelen Wolbergstraat 2 en 4 in ca 2006 gesloopt heeft, en de huidige situatie goed
voldaan. Van geluidsoverlast was geen sprake. In de nieuwe situatie blijkt dat zij niet
meer voldoet. Dit een rechtstreeks gevolg - ook gelet op de ontheffingsaanvragen - van
de voorgenomen reconstructie en derhalve is de gemeente verantwoordelijk voor het
treffen van zodanige maatregelen dat het binnenniveau van de serre/tuinkamer voldoet.
Met de conclusie "De serre valt helaas buiten de saneringsnorm" kunnen wij ons
derhalve absoluut niet verenigen.
Wij verzoeken ons uiterlijk 15 februari 2012 schriftelijk te berichten welke maatregelen
in dit verband zullen worden genomen. Deze termijnstelling heeft uiteraard verband
met de geplande zitting op 2 maart aanstaande en het alsnog tijdig kunnen inzenden van
nadere stukken aan de Raad van State.
Uiteraard behouden wij ons alle rechten voor.
Hoogachtend,
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N.A.CM. Jaspers-Teunissen
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de heer T.Peters, projectleider Europalaan, Team ROE, Postbus 10100, 5550 GA
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