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Dienst Water en Milieu
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Postbus 80300
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Fax 030-2583140
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Bodemsanering^4BS
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Brett.bannink@provincie-
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Bodemverontreini ging,
Acacialaan 7 te Doorn
UT03l5/00040 en Traay 153F te
Driebergen UT03 l6100066

Datum
Nummer
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Uw nummer
Bijlage

Onderwerp

Geachte heer van Boordt,

Op 21 februari 2005 heeft u een ¿anvraag ingediend voor uitbetaling op grond van de met u gemaakte
overeenkomsten. Het gaat om de "Overeenkomst financiering onderzoeksfase bodemverontreiniging" voor de
locaties Acacialaan 7 te Doom en Traay l53F te Driebergen welke in 2004 zijn gesloten. Wij willen u allereerst
onze excuses aanbieden voor de verhaagde aflrandeling van u\ry verzoek.

In deze overeenkomsten is afgesproken dat wij een bijdrage zullen verlenen ter hoogte vat 50%o in de kosten
van het bodemonderzoek en opstellen van het saneringsplan voor beide locaties. Uw aanvraag betreft het
uitbetalen van de bijdrage zoals bedoeld in de onderdelen b en c van de betreffende overeenkomsten.
Het gaat hierbij om het effectueren van de eerste termün van de bovengenoemde overeenkomsten.
Daartoe heeft u de originele facturen van de in dat kader uitgevoerde werkzaamheden bijgevoegd.
Het totale bedrag voor beide locaties tezamen bedraagt voor de onderdelen b en c van de overeenkomsten
bedraagt e24.525,50, waarvan €, 12.262,75 door ons zal worden vergoed.

\Mij kunnen instemmen met uw ingediende aanvraag. Wij zullen het bedrag van€ 12.262,75 binnen vier weken
na dagtekening van deze briefaan u overrnaken.

Tenaanzien van de tweede termijn van de overeenkomst, de bijdrage ten behoeve het (nog op te stellen)
aanvullend onderzoek en het (nog op te stellen) saneringsplan, willen wij u het volgende adviseren.
De onderhandelingen tussen VROM en de NETEX over het convenant, ten behoeve van de aanpak van de
bodemverontreinigingsproblematiek van de chemische wasserij branche, bevinden zich in een beslissend
stadium. Naar verwachtingzal het convenant nog dit jaar door beide partijen worden ondertekend.
Nadat het Netex-convenant is ondertekend willen wij met u overleggen om artikel l-2vanonze overeenkomst
van l7 augustus 2004, voor zover het betreft de betaling van termijn 2, te wijzigen.

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanafUtrecht CS te bereiken via GVU-lijn 1 1 (richting De Uithof).

Heeft u klachten'? Provinciale klachtencommissie, 030 - 2582449


