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Aanleiding 

In de cie. BEM van 5 september heb ik een mondelinge mededeling gedaan over de voortgang van de 

bodemsaneringen in Doorn.  

Dhr. Meijer heeft gevraagd om de mededeling over de Acacialaan (met name het onderdeel over het 

strafrechtelijk onderzoek) op papier te mogen ontvangen. Dhr. Dercksen heeft gevraagd om aanvullende 

informatie over het proces van de waarheidsvinding en de wijze waarop de Staten daarover worden 

geïnformeerd. 

 

Tekst van de mededeling 

Hieronder de tekst van de mededeling over de Acacialaan in Doorn zoals ik die gisteren heb gedaan: 

 

 De sanering van de bronzone (het gebied rond de wasserij) verloopt volgens plan 

Een zuiveringsinstallatie verwijdert PER uit het grondwater.  

 De wasserij Van Boordt is terugverhuisd naar Acacialaan 7. Hij heeft daar een nieuwe wasinstallatie 

geplaatst.  

 De woningen boven de wasserij mogen weer worden bewoond. De resultaten van de luchtmetingen 

vormen geen belemmering meer. De gemeente heeft toestemming gegeven.  

 De politie heeft ons geïnformeerd over het isotopenonderzoek door het NFI. Er is geen bewijs 

gevonden voor een recente bodemverontreiniging. Het openbaar ministerie heeft besloten het strafrechtelijk 

onderzoek te sluiten. Alle direct betrokkenen zijn hierover door de politie geïnformeerd.  

 Het proces van de bestuursrechtelijke waarheidsvinding wordt gestart. We doen dat in overleg met de 

meest betrokken omwonenden. De RUD Utrecht beoordeelt het rapport van BK, de evaluatie van de 

grondsanering en de bevindingen vanuit het geohydrologisch model. Dat gebeurt vanuit de 

bestuursrechtelijke invalshoek: zijn er feiten die aantonen dat er sprake is van een overtreding van de van de 

Wet bodembescherming (lozing na 1987)? We gaan dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doen. Dat is 

de afspraak met u én met de direct betrokkenen. Het dateren van een bodemverontreiniging is een moeilijke 

opgave. Nu het strafrechtelijk onderzoek geen harde resultaten heeft opgeleverd, zal dat nog moeilijker zijn. 

Desondanks zullen we alle rapporten zorgvuldig en in onderlinge samenhang beoordelen.  

 Fase 3 van de sanering, het beheersen van de zgn. pluimzone wordt voorbereid. Op 30 mei zijn de 

resultaten van het nader bodemonderzoek gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Met Bosatex 

is afgesproken dat Bosatex beheersmaatregelen gaat uitwerken die nodig zijn om de verspreiding van de 

verontreiniging te beperken en eventuele toekomstige risico’s te voorkomen. 

 Al met al worden er goede vorderingen gemaakt. U weet dat er bij mij en mijn voorganger zorgen waren 

over de rol van Bosatex bij de sanering van deze spoedlocatie. De RUD Utrecht meldt dat Bosatex op dit 

punt een duidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich steeds vaker de betrouwbare en 

omgevingsbewuste partner toont die nodig is. De RUD Utrecht volgt de prestaties van Bosatex nauwkeurig. 

Ik heb vorige week gesproken met de bureaudirecteur van de Stichting Bosatex met als doel de opgaande 

lijn te ondersteunen. Dit is van belang voor de locaties in Doorn, maar ook voor de andere spoedlocaties 

waar Bosatex zorgt voor de sanering.  
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Aanvullende informatie over het proces van de waarheidsvinding 

Zodra alle hierboven genoemde rapportages definitief zijn, begint de RUD Utrecht met de beoordeling daarvan 

ten behoeve van de waarheidsvinding. De evaluatie van fase 1 is door Bosatex aan de RUD aangeboden en 

wordt op dit moment beoordeeld (en is dus nog niet definitief). De RUD Utrecht is nog in gesprek met Aveco de 

Bondt over de afronding van het geohydrologisch model. Naar verwachting zullen provincie en RUD Utrecht de  

conclusies eind oktober delen met de direct omwonenden. Ik zal dan ook de commissie daarover informeren.  

 


