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Geacht College, 
 
Gisteren ontvingen wij de antwoorden op vragen die wij op 17 mei j.l. hadden gesteld over een 
bodemverontreiniging op Metal Valley, waarvoor hartelijk dank. 
Uit de antwoorden, met name het antwoord op vraag 7, ontstaat bij ons de indruk dat wij niet duidelijk 
genoeg zijn geweest. Wij doelen eigenlijk op de stukken die horen bij een beschikking die vanaf 14 
mei 2021 tot 25 juni 2021 ter inzage zouden liggen bij de gemeente Heusden en de OMWB. 
Navraag heeft ons geleerd dat de stukken waarop gedoeld wordt in betreffende beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant , welke wij als bijlage voegen, kennelijk niet ter inzage liggen 
op het gemeentehuis in Heusden. 
Dat vormt voor ons aanleiding tot de volgende vragen: 
1. Op 31 mei j.l. heeft een van onze fractieleden om inzage in de bedoelde stukken gevraagd, die 

stukken waren niet aanwezig op het gemeentehuis, zo was de mededeling. Waarom liggen de 
stukken zoals bedoeld in de bijgesloten beschikking niet vanaf het juiste tijdstip ter inzage in de 
gemeente Heusden, zoals gesteld in dat beschikking? 
 

2. Inmiddels is ons duidelijk geworden dat de stukken op 16 juni j.l. nog steeds niet ter inzage 
lagen, wat is hiervan de reden/oorzaak? 

 
Deze beschikking plus bijlagen liggen ter inzage om een belanghebbende in de gelegenheid te stellen 
om kennis van de stukken te nemen en zo hij of zij dat wenst, een bezwaar- en beroepsprocedure 
ingevolge de AWB in te stellen. 

 
3. Is GS Noord Brabant op de hoogte van het feit dat de stukken niet vanaf 14 mei j.l. ter inzage 

hebben gelegen? Gaat u dat alsnog doen? 
 

4. Welke consequenties vloeien voort uit het feit dat de beschikking en bijbehorende stukken niet 
dan wel niet tijdig en/of lang genoeg ter inzage hebben gelegen? Wij doelen hier op de belangen 
van zowel GS als van eventuele belanghebbenden. 

 
5. Kunnen wij de stukken zoals hiervoor bedoeld alsnog ontvangen? 
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In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
namens de fractie Heusden Transparant, 
 

 
L.A.J. van der Heijden 
Raadslid Heusden Transparant 


