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Op 6 mei j.l. werden wij middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verkoop van een
perceel bedrijfsgrond op Metal Valley Noord West. Eerder zijn reeds de bedrijfshallen van de
IJzergieterij Drunen aan deze groep ondernemers verkocht.
U geeft aan dat de nieuwe eigenaar voornemens is de huidige bebouwing op de percelen bedrijfsgrond
te slopen en de bodem (functiegericht) te saneren.
Op grond van eerder verkregen informatie is bekend dat er naast diverse soorten
bodemverontreiniging, ook sprake is van verontreiniging van (sommige) gebouwen, onder andere
asbest.
Vorenstaande vormt voor ons aanleiding voor de volgende vragen:
1.

Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met de kopers voor wat betreft de saneringen van
verontreinigde gebouwen en/of terreinen? Zijn deze afspraken separaat op schrift gesteld of
maken zij deel uit van de koopakte?

2.

Heeft de gemeente een rol en/of verantwoordelijkheid als het gaat om het uitoefenen van toezicht
op de juiste wijze van afvoer van verontreinigde grond dan wel sloopresten van de gebouwen?
Zo neen, welke orgaan is daarvoor dan wel verantwoordelijk? Zo ja, op welke wijze wordt daar
invulling aangegeven?

3.

Bekend is dat een deel van het terrein al tweemaal eerder is gesaneerd maar dat er desalniettemin
nog steeds sprake is van dezelfde verontreiniging. Hoe wordt nu gewaarborgd dat er wel op een
adequate wordt gesaneerd?

4.

Worden er door of namens de gemeente controles uitgevoerd tijdens sloopwerkzaamheden en/of
bodemsanering?

5.

Op welke wijze is geborgd dat een mogelijke verplaatsing van de bestaande verontreiniging van
het grondwater onder de gekochte percelen in de toekomst in voldoende mate gemonitord kan
worden?
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In afwachting van uw reactie verblijven wij,
met vriendelijk groet,

F. van der Lee
Fractievoorzitter Heusden Transparant
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