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Beste meneer Van der Lee, 

  
In antwoord op uw brief van 27 november 2020 vindt u hieronder de 

beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de sloop van de 

Lipsgebouwen op Metal Valley. 

 

Vraag 1 

Zijn/waren alle panden op het moment van sloop eigendom van de Lips Company? 

 

Antwoord  

Ja. De panden en de ondergrond waren vanaf januari 2018 in hun eigendom. De 

sloop is in 2019 gestart. Inmiddels zijn de percelen overgedragen aan SCP 

(huidige eigenaar). 
 

Vraag 2 

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

 

Antwoord  

De sloop is gemeld door de eigenaar van destijds (The Lips Compagnie BV). De 

melding is door ons geaccepteerd. 
 

Vraag 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? 

 

Antwoord  

In de sloopmeldingen (4 stuks)  zijn uitvoeringseisen opgenomen voor 

asbestverwijdering uit/aan/op de te slopen panden. In het ingediende 

asbestinventarisatierapport is, voorafgaand aan de sloop, vastgelegd op welke 

plaats asbest in/aan/op de te slopen gebouwen aanwezig is. Dit rapport is door 

een onafhankelijk asbestinventarisatiebureau uitgevoerd. Alle betrokkenen moeten 

voortdurend voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving over het 

(asbest)slopen (zoals art. 1.26 Bouwbesluit). 
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Vraag 4 

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

 
Antwoord  

De (mogelijk) asbesthoudende delen zijn voorafgaand aan de te slopen gebouwen 

verwijderd (zie ook vraag 3 en 5). Na de asbestverwijdering zijn de gebouwen 

gesloopt en tot puin verwerkt. Op het acceptatieformulier van de breker staat 

vermeld dat het materiaal vrij is van asbest. Er is geen aanleiding om te 

veronderstellen dat het puin asbesthoudend zou zijn. 

 

Vraag 5 

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

 

Antwoord  

Het in het gebouw aanwezige asbest is door een gecertificeerd bedrijf 

geïnventariseerd en volgens de daarvoor geldende regels verwijderd en afgevoerd. 

Het asbest is gesaneerd door Maton de Rooy BV2 uit Waalwijk en afgevoerd naar 

hun vergunde opslag aan de Van Hilstraat 5 in Waalwijk.  
 

Vraag 6 

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

 

Antwoord  

Er is toezicht uitgevoerd op de ingediende sloop- en startmeldingen door de 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (in samenwerking met de inspectie 

SZW). 
 

Vraag 7 

Indien zulks niet het geval is, waarom niet en welke maatregelen gaat u nemen om 

herhaling te voorkomen? 

 

Antwoord  
Niet van toepassing.  
 

Vraag 8 

Op wiens grond ligt de berg verontreinigd puin/grond en wie is verantwoordelijk 

voor dit puin/deze grond? 

 

Antwoord  

Dat de partij puin is verontreinigd is geen vaststaand feit. Het puin ligt op het 

terrein van SCP (en deels op het perceel van de Lips Cie.). Verwerking van deze 

partij is de verantwoordelijkheid van dit bedrijf.  

 

Vraag 9 

Door wie/welke perceeleigenaar is en vanaf waar (verontreinigd) 

puin/verontreinigde grond op de berg gereden en onder welke condities? 
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Antwoord  

Nadat de gebouwen tot puin zijn gebroken, is dit puin in opdracht van de Lips Cie. 

op een berg gereden. Als wettelijk kader hiervoor geldt het Besluit bodemkwaliteit.  

 
Vraag 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? 

 

Antwoord  

De gemeente was geen eigenaar meer. 
 

Vraag 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? 

 

Antwoord  

De grond en het puin waren niet van de gemeente. Naar wij weten is er niets 

bijgestort. 
 

Vraag 12 

Zo neen, waarom is er geen vergoeding betaald? 

 

Antwoord  

De gemeente is geen eigenaar van de grond en het puin.   
 

Vraag 13 

Wat gebeurd er nu met de verontreinigde grond/puin en wat zijn eventuele 

vervolgacties van de gemeente? 

 

Antwoord  

De partij zal worden verwerkt als fundering voor de te ontwikkelen bedrijfslocatie.  
 

Vraag 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? 

 

Antwoord  

Er zal geen puin blijven liggen. Het zal worden verwerkt in de fundering en, voor 

zover er nog materiaal overblijft, zal dit worden afgevoerd op kosten van de 

ontwikkelaar.  

 

Vraag 15 

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

 

Antwoord  
Nee, de tijdelijke opslag vindt plaats conform het Besluit bodemkwaliteit.  
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Vraag 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? 

 
Antwoord  

Nee. De VOCl-verontreiniging betreft verontreiniging in het diepe grondwater. 

Mochten er desondanks activiteiten plaatsvinden die invloed hebben op de 

verspreiding van de VOCl, dan kan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

hiertegen handhavend optreden namens de provincie Noord-Brabant. 

 

Vraag 17 

Wat gebeurd er met de diverse meetpunten voor bodemverontreiniging voor zover 

die op de betreffende percelen geplaatst zijn? 

 

Antwoord  

Mocht de bestaande peilbuis op het betreffende terrein niet te handhaven zijn, dan 

zal in overleg met eigenaren en het bevoegd gezag worden bepaald hoe er een 

voldoende dekkend netwerk kan worden gerealiseerd. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  

 

 
 


