Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee van De Limburger te lezen

Maastricht legt werk bulldozerende megaloodszakenman stil, of toch niet?
Vandaag om 18:49 door Joos Philippens

De bulldozers van Rien Leeijen.
Afbeelding: Johannes Timmermans

Hoogstpersoonlijk ‘schoonde’ zakenman Rien Leeijen met een bulldozer het terrein op
waar hij een megaloods wil bouwen. Totdat de gemeente Maastricht het werk
stillegde. Iets wat Leeijen met grote klem ontkent.
Rien Leeijen is geen standaard zakenman. Terwijl heel Limburg nog bouwvak vierde,
klom hij hoogstpersoonlijk in een bulldozer. „Opschonen van het terrein om
bodemonderzoek en -sanering mogelijk te maken.” Werk van een paar dagen. Maar
volgens het Buurtnetwerk van Limmel, dat zich fel verzet tegen de 173 meter lange en
vijftien meter hoge loods die de wijk zal isoleren, was Leeijen illegaal bezig. „Hij was
met vervuilde grond in de weer en dat mag niet zomaar,” stelt Chris Meys.
Lees ook: Waar liet Maastricht het liggen in de kwestie-megaloods?
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210831_95340228)

De gemeente bevestigt dat het werk is stilgelegd, maar wil verder niets zeggen.
„Formeel moet Leeijen nog bericht van ons krijgen.” De Regionale Uitvoerings Dienst
(een milieudienst) houdt het ook kort: „Er is nog geen definitieve correspondentie van
ons naar de gemeente.” Rien Leeijen is stomverbaasd. „Ik heb absoluut niets fout
gedaan en er is niks stilgelegd. Vorige week dinsdag is de gemeente twee keer komen
kijken en we konden het werk afmaken. We hebben stortafval verwijderd.”
Daarnaast legde Leeijen een wal aan. „Plots was het hek rond het terrein, dat Henny
Pelsers van NagaSolar daar vorig jaar neerzette, weg. Die wal was dringend nodig om
illegaal storten te voorkomen. Ik heb persoonlijk nog bordjes ‘verboden toegang’
opgehangen.”
Hans de Jong, adviseur bodemsanering van Leeijen: „Op donderdag is de RUD komen
kijken, er was niets aan de hand. Sterker nog: de RUD heeft ons plan van aanpak voor de
bodemsanering al weken geleden goedgekeurd.”
Hub Smeets, adviseur van het Buurtnetwerk, heeft een geheel andere mening. Leeijen
moet strafrechtelijk vervolgd worden. Een veroordeling levert de zakenman problemen
op bij een zogeheten Bibob-toetsing, voert Smeets aan. Die toets voeren overheden uit
om misbruik van vergunningen te voorkomen.
Lees ook: Miljoenensubsidie voor woningen in Maastricht in plaats van loods in
gevaar (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210827_95491916)

