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Geacht College 
 
In 2016 en later hebben wij vragen gesteld over de verontreinigingen in gebouwen en bodem op de 
locaties waarin in het verleden de fabriekshallen en terreinen gevestigd waren. 
In de antwoorden die wij op die brieven ontvingen in o.a. september 2016 werd duidelijk door u 
gesteld dat, met name de hallen waarin de IJzergieterij Drunen het laatst gevestigd waren, in ieder 
geval gebouwen verontreinigd waren met asbest en er dus bij sloop gesaneerd zou moeten worden. 
Recentelijk zijn alle gebouwen gesloopt en is het puin op een grote hoop gereden. 
In een artikel van het BD van 9 november j.l. wordt gesproken over een aantal verontreinigingen, maar 
niet over asbest. 
Dat geeft voor ons aanleiding voor de volgende vragen: 
1. Zijn/waren  alle panden op het moment van sloop eigendom van de Lips Company? 

 
2. Wie heeft de sloop gemeld? Wie heeft de toestemming tot sloop verstrekt? 

 
3. Zijn er bij het verlenen van de toestemming, verplichtingen opgelegd ten aanzien van de sanering 

van in de het verleden meermaals geconstateerde verontreinigingen, waaronder asbest in de 
gebouwen? Indien zulks niet het geval is, waarom niet? 

 
4. Hoe kan puin waarin mogelijk asbest zit, gecertificeerd zijn voor gewoon gebruik? 

 
5. Op welke wijze is de aanwezige asbest gesaneerd en wat is daarmee gebeurd? 

 
6. Is er toezicht gehouden door of namens de gemeente tijdens de sloop?  

 
7. Indien zulks niet het geval is, waarom niet en welke maatregelen gaat u nemen om herhaling te 

voorkomen? 
 

8. Op wiens grond ligt de berg verontreinigd puin/grond en wie is verantwoordelijk voor dit 
puin/deze grond? 
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9. Door wie/welke perceeleigenaar  is en vanaf waar (verontreinigd) puin/verontreinigde grond op 
de berg gereden en onder welke condities? 

 
10. Als de gemeente eigenaar is van de grond onder de berg puin/verontreinigde grond, waarom 

heeft de gemeente aan een derde toestemming gegeven om het puin en/of de grond op haar 
terrein te laten rijden? 
 

11. In het geval er puin/grond door derden waaronder de Lips Company is bijgestort, is hiervoor een 
vergoeding betaald. Zo ja aan wie en hoeveel? 

 
12. Zo neen, waarom is er geen vergoeding betaald? 

 
13. Wat gebeurd er nu met de verontreinigde grond/puin en wat zijn eventuele vervolgacties van de 

gemeente? 
 

14. Blijft er een berg (verontreinigde) puin liggen of verdwijnt deze op enig moment, zo ja wanneer 
en voor wiens rekening komen de daarmee gemoeide kosten? 

 
15. Is er een vergunning afgegeven voor de berg puin/grond? 

 
16. Er worden nieuwe gebouwen geplaatst en er zullen grondwerkzaamheden plaatsvinden.  Heeft 

dat consequenties voor de miljoenen kubieke meters zwaar verontreinigd grondwater, dan wel 
heeft dat invloed op de ondergrondse stroming van het zwaar verontreinigde grondwater? 

 
17. Wat gebeurd er met de diverse meetpunten voor bodemverontreiniging voor zover die op de 

betreffende percelen geplaatst zijn? 
 In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
met vriendelijk groet, 

 
F. van der Lee 
Fractievoorzitter Heusden Transparant 


