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Onde,wro Bodemsanering; zware metalen—verontreiniging in de Kempen
(Noord-Brabant en Limburg)

Geacht College,

Naar aanleiding van uw hierboven vermelde brief waarin u melding
maakt van het feit dat het geval “zware metalen—verontreiniging in de
Kempen” als omvangrijk project kan worden aangemerkt, bericht ik u
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het volgende.

Op grond van de door u aan mij voorgelegde gegevens en de resultaten
van ambtelijk overleg tussen vertegenwoordigers van de provincies
Noord-Brabant en Limburg en mijn departement, kan ik instemmen met
het aanmerken van het project zware metalen—verontreiniging in de
Fempen” als absoluut omvangrijk. Hierdoor wordt een definitieve fi—
nancieringswijze voor rijksbijdragen van kracht waarbij de toekomstig
aan te vragen rijksbijdragen en eventueel eerder ten laste van uw
provinciaal bodemsaneringsbudget gebrachte rijksbijdragen definitief
extra budgettair zullen worden toegezegd.
Uw verzoek om een bijdrage in de kosten van dat projectdeel dat u in

— 1987 denkt uit te voeren, inclusief een gedetailleerde onderbouwing
met betrekking tot de hierbij uit te voeren werkzaamheden en optre
dende kosten, zie ik, conform het gestelde in mijn brief van 23
januari ji. (kenmerk 1106407), gaarne v66r 1 juni 1987 tegemoet..
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Ten aanzien van uw opmerking aangaande de onaanvaardbare financiële
consequenties van het onderhavige geval, van bodemverontreiniging voor
in de Kesnpen gelegen gemeenten, verwijs ik u kortheidshalve naar het
gestelde in artikel 18, derde lid, van de Interimwet bodemsanering.
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