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Onderwerp: toezenden kopie brief

Geachte mevrouw/mijnheer,

Bijgesloten vindt u in kopie een brief die wij vandaag hebben verzonden aan uw College.
Wij stellen het op prijs als u deze kopie ter beschikking stelt aan de leden van uw Raad.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Namens deze,

fetur Actief Bodembeheer de Kempen.

Bijlage:

kopie brief d.d. 17 maart 2010 aan College van B & W inzake cofinanciering sanering
particuliere erven en zinkassenwegen
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deze burgers te ondersteunen met een gemeentelijke bijdrage. Het reserveren van extra middelen is
daarmee niet aan de orde. Mocht zich de situatie voordoen dat het aantal aanmeldingen in 2010 veel
groter wordt dan verwacht, dan zullen wij hierover contact met u opnemen.
Zinkassen in wegen
In 2009 hebben wij een omvangrijk verficatieonderzoek afgerond naar zinkassen in wegen van in
totaal 35 gemeenten. De deelrapportage voor uw gemeente is januari 2010 toegezonden. Alle wegen
in uw gemeente waarvan werd vermoed dat zinkassen zijn verwerkt, zijn onderzocht. Om het
onderzoek financieel haalbaar te maken is een nieuwe onderzoekstechniek gebruikt die een
betrouwbaarheid kent van circa 90%. De wegen waar inderdaad zinkassen zijn gevonden, zijn
vervolgens gecategoriseerd naar risico's voor milieu en volksgezondheid.
De aanpak van onverharde en halfverharde ("open") wegdelen heeft onze prioriteit. Wij hebben voor
de gehele regio circa € 7 miljoen beschikbaar voor het saneren van deze open zinkaswegen. Zolang
ons budget toereikend is, zullen wij bij de sanering van deze wegen 80% van de saneringskosten
dragen. Voor de verwijdering van zinkassen uit wegen in gebieden waar sprake is van
;
planontwikkeling, kunnen wij geen bijdrage verlenen, omdat die kosten worden geacht te zijn
opgenomen in de planexploitatie.
Voor wegen waar sprake is van een asfalt- of klinkerverharding zullen wij maximaal 60% bijdragen van
de kosten voor het verwijderen van zinkassen. Ons totale budget voor deze "gesloten" wegen is echter
zeer beperkt.
In Valkenswaard hebben wij uiteindelijk circa 5 km aan "open" zinkaswegen aangetroffen en 13 km
aan "gesloten" zinkaswegen.
Wij zullen de komende periode gebruiken om ambtelijk met uw gemeente een lijst op te stellen van te
saneren wegen. Die lijst zou recht moeten doen aan uw wensen en prioriteiten en aan onze ambities.
Hieronder gaan wij in op de vraag of dit uitvoeringsprogramma voor u en voor ons financieel haalbaar
is.
Betekenis voor uw gemeente en voor ABdK
Op dit moment is ons totale budget voldoende om circa 70% van alle "open" wegen in de regio te
saneren. Wij hebben dit budget verdeeld over de betreffende gemeenten naar rato van de
gemeentelijke problematiek. Voor uw gemeente is dit een bedrag van € 475.000,= . Bij een
gemeentelijk aandeel van 20% voor "open" wegen zou uw bijdrage daarmee maximaal € 118.750,=
bedragen. Let wel, daarmee is dan circa 70% van de "open" wegen aangepakt.
Het kan zijn dat sommige gemeenten in de regio een onvoldoende bijdrage ter beschikking stellen. In
dat geval zal de corresponderende ABdK-bijdrage worden verdeeld over de andere gemeenten.
Hierdoor kunnen, met de corresponderende cofinanciering van uw kant, meer wegen worden
aangepakt. Eind 2011 zal worden besloten over deze herverdeling. Voor de programmering van alle
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Geacht college,
De afgelopen jaren heeft u iets meer dan € 90.000 = besteed aan het saneren van met zinkassen
verontreinigde, particuliere locaties in uw gemeente. De saneringen zijn uitgevoerd in opdracht van
ABdK. Met deze brief willen wij u informeren over de behaalde resultaten en willen we vooruit kijken
naar de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking.
De bijdrageregeling waarin uw college deelneemt, heeft gezorgd voor een succesvolle respons in de
regio. Eind 2009 hadden in Valkenswaard zich 95 burgers aangemeld voor bodemonderzoek en zijn
21 verontreinigde tuinen gesaneerd. De komende jaren willen wij deze saneringsoperatie afronden.
Tegelijk willen wij graag met u de uitdaging aangaan om ook de (open) zinkassenwegen voortvarend
aan te pakken.
Saneringen bij particulieren onder de oude afspraken
Voor de financiering van de saneringskosten bij particulieren hebben wij voor de periode 2005-2009
de afspraak gemaakt dat uw college per locatie 20% van de saneringskosten zou bijdragen. De
kosten van de tot nu toe met u verrekende saneringen zijn als volgt verdeeld:
« Gemeente:
€ 94.285 =
* ABdK:
€ 376.239 =
« Particulieren:
€ 163.685 =
Nog niet alle locaties die eind 2009 waren aangemeld zijn al onderzocht en zonodig gesaneerd. Rond
de jaarwisseling was bij een enkeling het onderzoek nog gaande of net afgerond. Op basis van
ervaringen uit het verleden schatten wij dat van de aanmeldingen tot en met 2009 nog zo'n 5 terreinen
zullen worden gesaneerd.
Saneringen bij particulieren die zich na 31 december hebben aangemeld
De termijn waarop particulieren zich kunnen aanmelden sluit op 31 december 2010. Het is niet
mogelijk om precies in te schatten hoeveel saneringen daaruit voort zullen vloeien. Wij gaan voorlopig
uit van 15 locaties, die dan zullen worden gesaneerd in de periode 2010-2014. Het lijkt reëel om te
veronderstellen dat de huidige regeling die met de gemeente is afgesproken voldoende is om ook
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saneringen is het echter van belang al eerder een beeld te krijgen van de gemeentelijke ambities en
daarmee gepaarde kosten.
Ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van deze brief, wordt over de inhoud ook ambtelijk met uw
gemeente gecommuniceerd. Wij zouden het zeer waarderen als u bij de behandeling van de komende
(meerjaren)begroting de aanpak van de zinkassaneringen voor particulieren en wegen mee neemt.
Een kopie van deze brief hebben wij verstuurd naar uw griffie.
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