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--PARTU VÖôR DE VRlltlËlD Ulllên

Motie waarheidsvinding bodemverontreiniging l)oorn

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 11 december 2014, ter bespreking van het
feitenrelaas Doorn

Constaterende:

Dat in opdracht van de bewoners wonende nabif de stomerij aan de Acacialaan 7 -9 te Doorn
BK een rapport heeft opgesteld waarin sta¿t dat het zeer waarschijnlijk is dat directe
introducties in o.a. de zinkputten hebben plaatsgevonden waardoor er ernstige
bodemvervuiling is opgetreden;

Dat vanuit de ODRU en de RUD wordt vastgehouden aan de theorie dat het (hooguit) een

gemengde vervuiling zou betreffen;

Dat voor I april 2015 een aânvang dient te worden genomen met de saneringswerkzaamheden;

Overwegende:

Dat wanneer de woningen aan de Acacialaan 5 en de Bennekomweg 1l worden gekocht de

plicht om voor I april 2015 een aanvang te nemen met de saneringswerkzaamheden wordt
v/eggenomen;

Dat wanneer er wordt begonnen met de uiwoering van de saneringswerkzaamheden
mogelijk bewí$smateriaal dat zou kunnen duiden op een milieudelict zou kunnen
verdwijnen, waa¡door een mogeli¡ike veroorzaker niet verder aansprakeläk en

verantwoordelijk kan worden gehouden;

Dat de rekening dan mogelírjk ten onrechte voor een (nog) groter deel bij de

belastingbetaler terecht komt;

Dat dit het rechtsgevoel schaadt;

Verzoekf GS

Voorafgaand aan het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden aanvullend onaftrankelijk
onderzoek te laten uitvoeren met als doel om na te gaan of er sprake is geweest van directe
introducties of dat er anderszins sprake is geweest van een milieudelict.

Onder onafhankelijk wordt verstaan een partij die tot op heden geen rol heeft gespeeld bü de

uitgevoerde onderzoeken.

Om per omgaande door een deskundige een bouwkundige opname te maken van de

woning aan Acacialaan 5 te Doorn, ten einde de medewerking te verkrijgen van de

eigenaren vandeze
kunnen doen.

om in dit kader ook onder deze woning nader onderzoek te

R.G.J.

Partij

En gaan over de orde van de dag


