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Geacht College,

In bovengenoemde brief heeft u in het antwoord op vraag 5 aangegeven dat er ten aanzien van de in
dat punt genoemde bodemverontreiniging overleg met het bevoegd gezag plaats zou vinden. In een
artikel in het BD van 22 september 2016 geeft de verantwoordelijk wethouder aan in dat overleg onder
andere aan de orde zal komen hoe het kan zijn dat een sanering niet daadwerkelijk is uitgevoerd.
Uit de rapporten die ons ter beschikking staan blijkt dat er nog zogenaamde witte vlekken zijn waarvan
nimmer is vastgesteld of daar sprake is van bodemverontreiniging.
Vorenstaande vormt voor ons aanleiding tot de volgende vragen
1. Heeft het overleg met het bevoegd gezag plaatsgevonden en zo ja, wat is uiteindelijk de uitkomst
van dat overleg geweest?
2. Indien dat overleg daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, had het dan niet in de rede gelegen dat u de
raad daarover had geïnformeerd?
3. Heeft een, in dit geval, eventuele 3e sanering inmiddels plaatsgevonden?
4. Indien het antwoord op vraag 3 positief is, wat zijn dan de kosten die daarmee gemoeid zijn en
voor wiens rekening zijn die gekomen?
5. Kunt u aangeven hoeveel van die zogenaamde “witte vlekken” zich bevinden in het gebied dat
wordt aangeduid als Metal Valley?
6. Kunt u, gespecificeerd, aangeven welke bedragen de afgelopen vijf jaar zijn uitgegeven in het
kader van onderzoek naar en sanering van bodemverontreinigingen in Metal Valley?
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In afwachting van uw reactie,
met vriendelijk groet,

F.A. van der Lee
Fractievoorzitter Heusden Transparant
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