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Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Aanleiding
In uw vergadering van 3 november jl. is gesproken over de bodemverontreiniging ter plaatse van de chemische 
wasserij van Van Boordt aan de Acacialaan 7-9 in Doorn en de rol van de Provincie hierin. Daarin is u toegezegd 
om voor uw vergadering van 8 december 2014 een feitenrelaas beschikbaar te hebben waarin op basis van een 
documentenanalyse de provinciale rol ten aanzien van deze bodemverontreiniging voor de periode 1999-
september 2014 uiteengezet wordt. Dit feitenrelaas bieden wij u hierbij aan.

Voorgeschiedenis
In Doorn is aan de Acacialaan sprake van een bodemverontreiniging die is veroorzaakt door de chemische 
wasserij aldaar. Vaststaat dat deze chemische wasserij sinds haar oprichting in 1977 met PER heeft gewerkt. De 
provincie stelt in haar rol van bevoegd gezag wat betreft de uitvoering van de Wet bodembescherming 
(vergunningverlening en handhaving) vast of een verontreiniging ernstig is en moet worden gesaneerd èn 
beoordeelt saneringsplannen. Provincies voeren slechts saneringen uit wanneer er geen veroorzaker of eigenaar 
is aan te spreken en de sanering tevens met spoed moet worden uitgevoerd. Reden van deze insteek is het 
beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen worden daarom vrijwel altijd aangepakt 
door de betrokken bedrijven of door brancheorganisaties.

Essentie / samenvatting:
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw kwam er bij de rijksoverheid zicht op de problematiek van 
bodemverontreiniging. Pas in de jaren negentig kwam er goed zicht op de grootte van de problematiek en de 
enorme kosten die de aanpak van de saneringsopgave met zich meebracht. Dat leidde tot bijstellingen in het 
landelijk bodembeleid en aanpassingen van de Wet bodembescherming (die in 1987 van kracht werd). De 
aanpak van bodemverontreiniging is sinds de jaren negentig verschoven van een gevalsgerichte aanpak naar 
een programmatische en gesegmenteerde aanpak en van een aanpak van volledige verwijdering van de 
verontreiniging naar een saneringsniveau dat voldoende is voor de beoogde functie. Daarbij decentraliseerde het 
rijk de verantwoordelijkheid naar provincies en gemeenten waarbij de provincies primair verantwoordelijk werden 
voor het landelijk gebied en de grotere gemeenten voor het stedelijk gebied. Tegelijkertijd stimuleerde het rijk de 
oprichting van brancheorganisaties voor onderzoek en sanering van bodemverontreinigingen in specifieke 
bedrijfstakken. Voor de chemische wasserijen werd dit de Stichting Bosatex die in 2005 een convenant sloot met 



de toenmalige minister van VROM en in 2009 een rijkssubsidie van € 27,5 miljoen ontving voor een 
periode van zes jaar voor de saneringsopgave in deze branche.
 
Rijk, provincies, gemeenten en brancheorganisaties staan sindsdien gezamenlijk voor de grote 
bodemsaneringsopgave. Hierin zijn keuzes en afspraken gemaakt over hoe de beschikbare middelen zo efficiënt 
mogelijk ingezet kunnen worden.

Bij de beoordeling van locaties die bij voorrang moesten worden opgepakt, heeft de provincie Utrecht gebruik 
gemaakt van een landelijk ontwikkelde risico-methode (welke locaties moesten gezien de ervaringen uit het 
verleden ten aanzien van risico’s als eerste worden opgepakt). Het in kaart brengen van deze locaties door 
middel van feitelijk bodemonderzoek vergt vele jaren en is, op initiatief van het rijk, gesegmenteerd opgepakt en 
gefinancierd. Het identificeren van deze locaties is nog steeds in volle gang. Overigens zijn uw Staten bij onder 
andere het vaststellen van de Nota Uitvoeringsbeleid Bodem 2009, het Meerjarenprogramma Bodemsanering 
2005-2009 en het Provinciale Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem 2010-2015 van deze aanpak op de 
hoogte gesteld en wordt u jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken van het laatst genoemde 
uitvoeringsprogramma.

Het bijgevoegde feitenrelaas over de rol van de provincie Utrecht bij de bodemverontreiniging aan de Acacialaan 
in Doorn start in de periode dat de provincie Utrecht de spoedlocaties van bodemverontreinigingslocaties in het 
landelijk gebied in kaart probeert te brengen.

Volgens de ketenafspraak (rijk, provincies, gemeenten, brancheorganisaties) ligt de feitelijke uitvoering van de 
sanering in de Acacialaan (inclusief onderzoek) bij de Stichting Bosatex. Hoewel Bosatex een lange 
aanloopperiode nodig had om daadwerkelijk aan de slag te gaan, achtten wij in die tijd de situatie niet zodanig dat 
juridische of andere maatregelen ingezet zouden moeten worden. Dit had enerzijds te maken met het verzoek 
van het rijk om terughoudend op te treden richting brancheorganisaties en anderzijds met de inschatting op basis 
van de toenmalig beschikbare kennis van bodemverontreinigingen in het algemeen en deze specifieke situatie in 
het bijzonder (locatie op zandgrond waarin PER snel wegzakt naar het diepere grondwater).
Toen in juni 2013 op basis van de onderzoeksgegevens van Bosatex duidelijk werd dat er in Doorn sprake is van 
een ernstige verontreiniging, die met spoed zou moeten worden aangepakt, is het overleg met Bosatex over de 
aanpak geïntensiveerd, waarbij we onder meer dringend hebben verzocht om herhalingsmetingen uit te voeren. 
Zodra uit die meetgegevens duidelijk werd dat er tevens sprake was van spoed op basis van humane risico’s, 
hebben wij onmiddellijk maatregelen genomen en is op 3 september jl. een beschikking van ernst en spoed 
afgegeven. Bosatex voert momenteel de benodigde aanvullende onderzoeken uit en stelt een saneringsplan op. 

Wij realiseren ons dat de bodemverontreiniging aan de Acacialaan een grote impact heeft op de direct 
omwonenden. Met het feitenrelaas bieden we u inzicht in de context van de Doornse situatie, de rol die we als 
provincie op het terrein van bodemsaneringen hebben en de acties die we vanuit die rol bij de Doornse 
verontreiniging aan de Acacialaan hebben gespeeld. Voor informatie over de maatregelen die sindsdien hebben 
plaatsgevonden, verwijzen wij naar de statenbrief ‘Stand van zaken aanpak bodemverontreiniging Acacialaan te 
Doorn’ d.d. 2 december 2014 (kenmerk: 81104E25).

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Inzicht verschaffen in de provinciale rol bij de bodemverontreiniging op de Acacialaan in Doorn. 

Financiële consequenties
n.v.t.

Vervolgprocedure/voortgang
Ter informatie voor de PS-vergadering van 8 december 2014.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,


