
 

 

   
 

Uitvoering Fysieke Leefomgeving 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
T 030-2589111 

 

 

 

 

 

 

DATUM 4 mei 2017 TEAM UFL 

NUMMER 81AF040E REFERENTIE Geert Nortier 

UW BRIEF VAN - DOORKIESNUMMER 06-27587403 

UW NUMMER - E-MAILADRES geert.nortier@provincie-utrecht.nl  

BIJLAGE definitief bevindingenrapport RUD 

Utrecht 

ONDERWERP aanbieding definitief 

bevindingenrapport 

grondsanering Acacialaan 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Zoals met u in december 2015 is afgesproken, heeft de RUD Utrecht op mijn verzoek alle relevante rapporten 

over de grondsanering rond de Acacialaan 7-9 onderzocht op de ontstaansgeschiedenis van de verontreiniging 

en op aanwijzingen over de bestuursrechtelijke schuldvraag.  

 

De bevindingen van de RUD Utrecht zijn vastgelegd in bijgaand rapport, dat ik u hierbij aanbied. 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 voor u en voor mij 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. U hebt, samen met uw 

adviseurs Eric van der Most (BK Bodem) en Gerhard Winters van Aveco de Bondt, een belangrijke bijdrage 

geleverd aan het feitenrelaas. Daarbij hebt u steeds constructief samengewerkt met de RUD Utrecht, Bosatex 

en de Odru. Ik wil u daarvoor hartelijk danken. Ik weet dat er bij nog enkele vragen over het rapport leven. De 

RUD Utrecht gaat daarover met u in gesprek.  

 

Het is voor u een moeilijke periode geweest. Vanaf de zomer van 2014 heeft u zich ingezet voor een adequate 

aanpak van de sanering. U hebt de provincie, de RUD Utrecht en Bosatex tegenspel geboden en daarmee 

bijgedragen aan draagvlak en kwaliteit van onze besluiten. Mede dankzij uw inspanningen was het mogelijk om 

scepsis en wantrouwen in de omgeving om te buigen naar vertrouwen.  
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Met het aanbieden van dit rapport komt een einde aan een periode van intensieve samenwerking. Ik kijk daar 

graag in een persoonlijk gesprek met u op terug. Een afspraak daarvoor wordt gemaakt.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Mariëtte Pennarts-Pouw 

Gedeputeerde Cultuur, Recreatie, Milieu, Bestuur en Europa 
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- Leden cie BEM uit Provinciale Staten van Utrecht 

- RUD Utrecht t.a.v. Dolf Groters 

- Gemeente Utrechtse Heuvelrug t.a.v. Hans Nijhof 

- BK Bodem t..a.v. Eric van der Most 

- Aveco de Bondt t.a.v. Gerhard Winters.  

 

 


