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DATUM 4-5-2017 

DOCUMENTNUMMER 81AEF620 

AAN Leden commissie BEM 

VAN GS- gedeputeerde Pennarts-Pouw 

INFORMATIE BIJ 

geert.nortier@provincie-utrecht.nl  
 
 

ONDERWERP 
Termijnagenda BEM / afronding bestuurlijke betrokkenheid dossier Acacialaan  
 

BIJLAGEN 

1. Definitief bevindingenrapport over de ontstaansgeschiedenis van de 
bodemverontreiniging rondom de van Boordt-wasserij aan de Acacialaan 7. 

2. Aanbiedingsbrief aan direct omwondenden Acacialaan 7-9 
 
 

 

Aanleiding 

Op de termijnagenda van uw commissie staat de volgende toezegging: “Gedeputeerde zegt toe het resultaat van 

het onderzoek van BK, evaluatie van de grondsanering en bevindingen van het geohydrologisch model hetgeen 

beoordeeld wordt door de RUD, toe te zenden”. Aan deze toezegging is voldaan. Er zijn in dit dossier geen 

andere openstaande toezeggingen meer.  

 

Definitief bevindingenrapport.  

Ter informatie stuur ik u hierbij de aanbiedingsbrief en “Definitief bevindingenrapport over de 

ontstaansgeschiedenis van de bodemverontreiniging rondom de van Boordt wasserij aan de Acacialaan 7 te 

Doorn”, opgesteld door de RUD Utrecht. Ik stuur u tevens mijn brief aan de omwonenden. De RUD Utrecht heeft 

17 relevante documenten in onderlinge samenhang onderzocht en daar conclusies uit getrokken.  

De omwonenden en hun adviseur zijn betrokken bij het opstellen van dit rapport. Zij zijn het eens met de 

conclusies.  

 

Conclusies 

De wasserij is ontegenzeggelijk de enige veroorzaker van de verontreiniging. Op grond van de beschikbare feiten 

kan echter niet aantoonbaar worden gemaakt dat vanuit de wasserij ook in het recente verleden in de bodem is 

geloosd. Een overtreding van de Wet bodembescherming als gevolg van verwijtbaar handelen door (of namens) 

de heer van Boordt is daarmee niet aantoonbaar. Ik schaar mij achter de conclusies van het rapport.  

De conclusies komen overigens niet als een verrassing. Al eerder werd duidelijk dat het dateren van de 

verontreiniging en het beantwoorden van de schuldvraag een complexe opgave zou zijn. Ook het NFI is daar in 

het kader van het strafrechtelijk onderzoek niet in geslaagd.  

 

Afronding 

Met de direct omwonenden van de verontreiniging zijn we overeengekomen dat hiermee een periode van 

intensieve samenwerking tussen hen, de Provincie Utrecht en de RUD Utrecht kan worden afgesloten. Ik heb hen 

uitgenodigd voor een afrondend gesprek. Ook de RUD Utrecht rondt dit traject af met een gesprek met de direct 

omwonenden. Daarbij wordt ingegaan op de laatste inhoudelijke vragen naar aanleiding van het 

bevindingenrapport.  

 

Betrokkenheid van uw commissie 

De direct omwonenden werden in 2014 op harde wijze geconfronteerd met de gevolgen van de verontreiniging 

nabij hun woningen. Provinciale Staten toonden grote betrokkenheid. Dit was voor mijn voorganger en mij 

aanleiding om de cie BEM (en daarvoor de cie MME) vrijwel maandelijks in detail te informeren over sanering en 
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de rol van de direct omwonenden daarbij. Die turbulente periode is nu afgesloten. Ik wil de bestuurlijke 

betrokkenheid bij dit dossier afschalen. Ik stel u voor dat ik u niet meer separaat over dit dossier informeer, tenzij 

daarvoor aanleiding is. U blijft op de hoogte met de rapportages over de uitvoering van het “Convenant bodem en 

ondergrond 2016-2020”, onderdeel “spoedlocaties”.  

 

Vervolg sanering 

De sanering is nog lang niet afgerond. De installatie om met behulp van ozon en peroxide het nog aanwezige 

PER in het grondwater terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau, draait in elk geval nog tot augustus. Daarna 

wordt beoordeeld of aanvullende methoden (biologische afbraak) nodig zijn. 

De RUD Utrecht en Bosatex bereiden in goed overleg met alle betrokkenen de sanering van de pluimzone voor. 

Ook daar spelen belangen van omwonenden (twaalf gebruikers van grondwater en Huis Doorn). Aveco de Bondt 

verzorgt (op kosten van de Provincie Utrecht) als onafhankelijk extern adviseur de brugfunctie tussen hen en 

Bosatex de RUD Utrecht. Het vervolg van de sanering is bij de RUD Utrecht in goede handen.  

 

Toezicht milieuvoorschriften wasserij door de gemeente 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is bevoegd gezag voor de milieuvergunning voor de wasserij en het toezicht 

daarop. In april zijn door de gemeente metingen gedaan naar de uitstoot van de nieuwe reinigingsmachine van 

wasserij Van Boordt. Daarbij zijn in de wasserij en in de woonruimte daarboven te hoge waarden gemeten van 

vluchtige olieachtige stoffen, afkomstig van het nieuwe reinigingsmiddel (geen PER). Het middel komt niet in de 

bodem. Er is geen enkele relatie met de verontreiniging die onder de wasserij aanwezig was of met de sanering 

daarvan. Metingen bij de omliggende woningen blijven ruim beneden de norm.  

 

Ik constateer dat de gemeente adequaat is opgetreden. Ook de omwonenden vinden dat. De machine is direct 

stilgelegd. De GGD is betrokken. De bewoners zijn geïnformeerd. Er is een dwangsom opgelegd. De machine 

mag -na reparatie-  pas weer in gebruik worden genomen als uit proeven blijkt dat de uitstoot beneden de norm 

is. Van Boordt is verplicht om herhalingsmetingen uit te voeren.  


