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Geachte heer Martens,
Geachte heer Van Heesch,
Onder verwijzing naar het briefrapport van BK Ingenieurs inzake de voormalige
stortplaats Uden van 29 maart 2019 bericht ik u dat uit dit rapport volgt dat de
stortplaats in Uden geen groot verspreidingsrisico met zich brengt ter zake van
eventuele verontreinigende stoffen die in of ter plaatse van deze stortplaats aanwezig
zijn.
Ik merk in dat kader nog wel op dat recente monitoringsdata ontbreken, waardoor er
geen zekerheid bestaat met betrekking tot de actuele stand van zaken met betrekking
tot verspreiding van verontreiniging. Toch is mijn inschatting dat de conclusie uit het
rapport van BK Ingenieurs zodanig is dat het op dit moment niet noodzakelijk is
aanvullend bodemonderzoek te laten verrichten.
Ook zie ik gezien hetgeen wat wordt opgemerkt in het rapport geen aanleiding om te
adviseren aan de gemeente Uden en/of de Omgevingsdienst Brabant Noord om nadere
afspraken te maken met betrekking tot de eventuele consequenties van een
verspreiding van verontreiniging.
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Dit was anders geweest als zou moeten worden aangenomen dat er sprake is van een
reëel risico op de verspreiding van verontreiniging of mogelijk zelfs een constatering
dat hier ook werkelijk sprake van is.
Tot zover. Tot een nadere toelichting en overleg ben ik uiteraard graag bereid.
Met vriendelijke groet,
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
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