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BIJLAGE geen ONDERWERP Acacialaan 7 te Doorn 

 
Geachte mevrouw Mansveld, 
 
Onlangs heeft u ons het concept Bodemconvenant toegestuurd. Gezien de inhoud van het concept 
convenant en een deze zomer geconstateerd ernstig geval van bodemverontreiniging aan de 
Acacialaan in Doorn, waarbij bewoners hun woningen hebben moeten verlaten, wil ik graag mijn 
zorg uitspreken. Hieronder zal ik daar nader op ingaan. 
Gelijker tijd heb ik naar het IPO onze reactie op het bodemconvenant gestuurd, waarin we ook 
aandacht vragen en onze zorg uitspreken voor situaties zoals in Doorn.  
 
Situatie in Doorn 
Op de locatie Acacialaan 7 te Doorn is sinds 1977 de chemische wasserij van Van Boordt gevestigd 
die op de betreffende locatie en de directe omgeving  een geval van ernstige bodemverontreiniging 
heeft veroorzaakt. In augustus 2014 kregen wij van de Stichting Bosatex, die mede met financiering 
van uw Ministerie de sanering namens de heer Van Boordt uitvoert, de meetgegevens van de 
binnenlucht in de naastgelegen woningen. De kwaliteitsnormen voor de binnenlucht waren dermate 
overschreden dat de bewoners onmiddellijk de woningen moesten verlaten. Sinds die tijd wonen zij 
in tijdelijke vervangende huisvesting en zijn zij uiteraard zeer ongerust of de situatie 
gezondheidsschade teweeg heeft gebracht. 
Er heeft een periode van 9 jaar gezeten tussen het opstellen van het convenant met de stichting 
Bosatex (2005), het feitelijk starten van Bosatex (2009-2010) en het oppakken van deze locatie door 
Bosatex (2012-2014) met alle gevolgen van dien voor de bewoners.  
Ik besef dat Bosatex met beperkte middelen voor een forse opgave staat om de 
bodemverontreiniging bij de ruim 280 aangemelde bedrijven aan te pakken. Voorkomen moet echter 
worden dat deze situatie ook bij andere chemische wasserijen die door de Bosatex worden 
aangepakt, ontstaat. 
 
Convenant Bodem  
In het licht van het binnenkort te sluiten convenant Bodem, maken wij ons gezien bovenstaande 
casus zorgen over het feit dat het bedrijfsleven heeft aangegeven dit convenant niet te willen 
ondertekenen. Voor het succesvol afronden van de bodemsaneringsoperatie is de inzet van het 
bedrijfsleven, waaronder Bosatex, onontbeerlijk. Gezien de korting op het budget voor de 
verantwoordelijke partijen, wil ik u graag verzoeken om een risico-inventarisatie te maken waaruit 
blijkt hoe vaak zich vergelijkbare situaties in Nederland hebben voorgedaan of nog spelen.  
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Voorts verzoeken we u aan deze problematiek aandacht te geven in de gelijk met het nieuwe 
bodemconvenant op te stellen beleidsbrief, waarin de hoofdlijnen van het nieuwe bodembeleid staan 
beschreven.  
 
Tenslotte verzoeken we u in het overleg begin volgend jaar over de samenwerking met het 
bedrijfsleven bij bodemverontreinigingen deze kwestie (inclusief de rol van brancheorganisaties) te 
bespreken. 
 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
Namens hen, 
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