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Beste meneer Kleian, 

  
In antwoord op uw brief van 10 juni 2022, ontvangen op 13 juni 2022, vindt u 

hieronder de beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over het 

verontreinigd grondwater ter plaatse van Metal Valley. 

 

Vraag 1 

Was het College op de hoogte van het besluit van de Provincie van vorig jaar ten 

aanzien van de ernst/noodzaak tot aanpak van de verontreiniging op de 

betreffende locatie? 
 
Antwoord  

Ja, wij hebben op 11 mei 2021 de definitieve beschikking ontvangen van de 

provincie Noord-Brabant. 
 
Vraag 2 

Zo ja, waarom is de raad daar niet over geïnformeerd? Zo neen, waarom wordt de 

gemeente daar niet over geïnformeerd vanuit haar verantwoordelijkheid over de 

volksgezondheid van inwoners van onze gemeente? 
 
Antwoord  

Zoals uit de beschikking blijkt is er, door de diepte vanaf 6 meter beneden 

maaiveld, bij bodemgebruik als bedrijf en industrie geen sprake van 

onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu.  

 
Vraag 3 

Kunt u een verklaring geven voor het feit dat al jarenlang, in antwoord op vragen, 

wordt betoogd dat de betreffende verontreiniging zich niet verplaatst, en nu 

plotsklaps een bedrijf moet aantonen dat die vervuiling zich daadwerkelijk niet 

verplaatst? 
 
Antwoord 

De provincie/OMWB vindt dat uit het onderzoek onvoldoende blijkt dat de 

verontreiniging zich niet verspreidt. Door het risico op onbeheersbare verspreiding 

is de sanering spoedeisend en moet het betrokken bedrijf WPC binnen 4 jaar 

beginnen met saneren.  

Na de zomer van 2022 wordt het ‘gebiedsgericht grondwater beheerplan’ (ggb-

plan, zie bijlage) ingediend; hierin is ook aanvullend grondwateronderzoek 

opgenomen.  
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Op basis van de resultaten zal de provincie bepalen of de verontreiniging nu wel 

voldoende is afgeperkt en of het ggb-plan akkoord  is. Zodra vastgesteld, geldt het 

ggb-plan als saneringsmethode. 

 

Vraag 4 

Indien de verontreiniging zich daadwerkelijk verplaatst, wat zijn dan de mogelijke 

consequenties voor de volksgezondheid ten noordwesten van Metal Valley en voor 

de bedrijven die ten noordwesten van Metal Valley gevestigd zijn en vanaf diverse 

dieptes grondwater oppompen voor hun bedrijfsvoering? 

 

Antwoord 

In hoofdstuk 8 van het ggb-plan staat het monitoringsnetwerk beschreven. Met dit 

netwerk wordt het gedrag van de verontreiniging in de gaten gehouden. Buiten het 

onderzoeksgebied zijn geen industriële onttrekkingen bekend. Er is wel één 

relevante onttrekking (grondwaterbron) voor beregening bekend. Met het inrichten 

van het monitoringsnetwerk moet hiermee rekening worden gehouden. Oftewel, er 

dient een peilbuis tussen de vlek en de bron te worden geplaatst.  

De mogelijke gevolgen zijn afhankelijk van de mate van verspreiding. Die kunnen 

dus niet op voorhand in detail worden beschreven.  

 

Vraag 5 

Op Metal Valley waren bedrijven gevestigd die een vergunning hadden om zeer 

grote hoeveelheden grondwater op te pompen voor koeling en dergelijke. Die 

bedrijven hebben hun activiteiten gestaakt en pompen die hoeveelheden niet meer 

dan wel helemaal niet meer op. Welk risico kleeft daar aan als het gaat om de 

normale stroming van grondwater in noordwestelijke richting? 

 

Antwoord 

Zie ons antwoord op vraag 4. Wanneer de verontreiniging zich verspreidt wordt dit 

gedetecteerd door de signaalgrenzen zoals bepaald in het ggb-plan, hoofdstuk 8. 

Zo nodig wordt er actie ondernomen.  

 

Vraag 6 

Een groot deel van de Heusdense samenleving zal het krantenartikel gelezen 

hebben en zich wellicht zorgen maken, met name oud werknemers die precies 

weten welke rommel er allemaal in de bodem zit. Ziet u in deze een rol voor het 

College weggelegd en zo neen, waarom niet. 

 

Antwoord 

Wanneer het ggb-plan wordt goedgekeurd door de provincie zullen we hier als 

gemeente proactief over communiceren. Daarnaast zit er in het rapport een 

communicatieplan. Als daar aanleiding toe is, zullen wij passend handelen naar 

betrokkenen.  

 

Vraag 7 

Bent u bereid om in de toekomst de gemeenteraad tijdig en adequaat te 

informeren over dit soort dossiers gezien haar controlerende taak? 
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Antwoord 

Ja. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

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

 

 

 


