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VERZ. 15 juni 2021 

  

Beste mevrouw Van der Heijden, 

  
In antwoord op uw brief van 17 mei 2021 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de bodemverontreiniging op Metal Valley. 

 

Vraag 1 

Op welk deel van Metal Valley is er sprake van bedoelde bodemverontreiniging?  

 

Antwoord  

Het gaat om de al lange tijd bekende VOCl-verontreiniging in het diepe 

grondwater. Deze ligt onder een groot deel van het terrein van Metal Valley.  

  

Vraag 2 

Wat is de aard van de verontreiniging, welke gevaarlijke stoffen?  

 

Antwoord 

Het gaat hier niet om een nieuwe verontreiniging, maar om de VOCl-

verontreiniging. De aard en omvang hiervan staat omschreven in het bijgevoegde 

concept van het beheerplan. 

 

Vraag 3 

Betreft het een al langer bestaande verontreiniging?  

 

Antwoord 

Ja. Zie ook het antwoord op de vragen 1 en 2. 

 

Vraag 4 

Zo neen, waardoor is de verontreiniging ontstaan?  

 

Antwoord 

Niet van toepassing. 

 

Vraag 5  

Kunnen kosten van de sanering worden verhaald op de veroorzaker?  
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Antwoord 

Deels. De kosten van sanering worden gelijkelijk verdeeld onder (de 

rechtsopvolger(s)) van LDM, Wärtsilä, SAPA en de gemeente. Hierover zijn 

afspraken gemaakt die contractueel zijn vastgelegd. 

 

Vraag 6 

Zo neen, wie draait dan op voor de kosten?  

 

Antwoord 

Zie ons antwoord op vraag 5. 

 

Vraag 7 

Kunnen wij het betreffende onderzoek, inclusief rapport, ontvangen? 

 

Antwoord  

Het is ons niet duidelijk welk onderzoek u bedoelt. Mocht u met ‘betreffende 

onderzoek’ het concept van het beheerplan bedoelen, dan treft u de laatste versie 

hiervan bijgaand aan. 

Dit beheerplan is opgesteld met als doel om ontwikkelingen op het terrein mogelijk 

te maken. Op de lange termijn betreft de doelstelling verbetering van de 

grondwaterkwaliteit. In het beheerplan staat ook hoe het grondwater buiten het 

beheergebied wordt beschermd.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

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