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Geachte heer De Vries,
Wij hebben uw brief van 19 december 2011, betreffende handhavingsverzoek brandveiligheid
loods 5 Hummel recycling bv, ontvangen op 20 decemfaer 2011 en geregistreerd onder nummer

2011009336.
In de brief stelt u dat de door u genoemde en als zodanig bekend staande loods 5 van Hummel
Recycling b.v. aan Mulderspark 17 te Leek door het bedrijf in gebruik is genomen. Er worden
volgens u kunststoffen opgeslagen en als gevolg van de hoeveelheid opgeslagen materiaal kan
volgens u niet worden voldaan aan de brandveiligheidseisen.
Wij hebben uw brief direct in behandeling genomen. Op 22 december 2011 heeft een medewerker van de gemeente Leek het bedrijf Hummel Recycling b.v, aan Mulderspark 17 bezocht.
Onze medewerker heeft een controle in loods 5 uitgevoerd en geconstateerd dat in de loods een
aantal pallets met geperst kunststof zijn opgeslagen. De opslag is relatief beperkt van omvang
en bedraagt in elk geval beduidend minder dan de hoeveelheid, die volgens de op 7 September
2009 verleende bouwvergunning in deze loods aanwezig mag zijn. Verder is geconstateerd dat
de loods aan de gestelde brandveiligheidsvereisten voldoet. De rapportages m.b.t. de brandveiligheid zijn in uw bezit. Nu tijdens de controle geen overtredingen van de regelgeving m.b.t. de
brandveiligheid zijn geconstateerd, is er geen reden om handhavend op te treden.
Aangezien het bedrijf Hummel Recycling belanghebbende in deze zaak is, hebben wij een kopie
van deze brief naar het bedrijf verzonden. Tevens is een kopie naar de Provincie Groningen,
afdeling milieu verzonden. U hebt dit handhavingsverzoek mede namens de heer Bijlsma, Mulderspark 13a te Leek ingediend. Wij gaan ervan uit dat u de heer Bijlsma op de hoogte stelt van
de mhoud van deze brief.
Tolberterstraat 66

Wij verwachten dat wij u met deze brief op een juiste wijze gei'nformeerd hebben. Als u nog
vragen hebt, dan kunt u contact opnetnen met de heer PJ. Arkema van de afdeling Veiligheid
Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer (0594) 55 15 15.
Namens burgemeester en wethouders van Leek,

9351 BJ Leek
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