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Deze memo geeft de stand van zaken weer van het Slijk. Dit naar aanleiding van een vraag van
mevrouw Van de Geest in de commissie MME over de toezegging die is gedaan door de vorige
gedeputeerde dhr. Binnekamp aan de heer Bouma, bewoner van het Slijk in Maarssen.
Het Slijk is een voormalige stortplaats uit de tijd van voor de Wet bodembescherming. De tuin van
de heer Bouma alsook de tuinen van een aantal omwonenden grenzen aan Het Slijk. De percelen van
Het Slijk (deels open water, deels moeras/land) zijn eigendom van particulieren, waaronder de heer
Bouma. Hij heeft zich ongeveer een jaar geleden regelmatig tot de provincie gewend, omdat deze
vervuiling ertoe zou leiden dat zijn huis onverkoopbaar zou zijn, terwijl hij in een financieel moeilijk
situatie verkeerde. Hij heeft zich toen ook tot de gemeente gewend en tot het toenmalige ministerie
van VROM om zich te beklagen over zijn situatie, waarvoor hij de overheid verantwoordelijk hield. Hij
heeft regelmatig melding gedaan van vaten die te zien zouden zijn op de bodem van het
aangrenzende water bij zijn tuin. De situatie is complex omdat het zowel mogelijk verontreinigde
waterbodem betreft waarvoor AGV bevoegd gezag is, als verontreinigde landbodem waarvoor de
provincie bevoegd gezag is.
Vanwege de rol van de overheid destijds bij het ontstaan van de stortplaats en de situatie van de heer
Bouma heeft de vorige gedeputeerde dhr. Binnekamp toegezegd dat de provincie Utrecht het nader
onderzoek voor haar rekening zou nemen waarin, samen met AGV, gekeken wordt naar de ernst van
de verontreininging en de eventuele noodzaak tot saneringsmaatregelen in Het Slijk. Dit is met dhr.
Bouma gecommuniceerd tijdens een gesprek met hem op het provinciehuis met enkele ambtenaren in
maart 2010.
Dit onderzoek vindt overigens plaats in het kader van de zgn. NAVOS-onderzoeken, dat zich richt op
een aantal voormalige stortplaatsen in de provincie.
Het betreft deze toezegging waar mevrouw Van de Geest op doelt, hoewel niet duidelijk is in welk
verslag dit terug te vinden is.
Inmiddels heeft het onderzoek naar de situatie van de verontreiniging plaatsgevonden in uiteindelijk
goed overleg met de heer Bouma. De uitkomsten worden op korte termijn verwacht. Op basis
daarvan zal worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van verontreiniging en of sanering nodig
is.
De provincie heeft conform de toezegging de kosten voor het onderzoek voor haar rekening genomen.
De resultaten van het onderzoek en de daaruit vloeiende aanbevelingen zullen t.z.t. worden
gecommuniceerd naar de bewoners/eigenaren, waaronder de heer Bouma.

