Verzoek van 5 februari 2015 van de statenfractie van de Partij voor de
Vrijheid tot het houden van een interpellatie, ex art. 46 RvO, in de
statenvergadering van 9 februari over de bodemverontreiniging in
Doorn

Toelichting:
In het debat van 11 december 2015 heeft de Gedeputeerde aangegeven
het niet nodig te vinden om additioneel onderzoek te laten uitvoeren naar
de bodemverontreiniging onder en nabij de stomerij aan de Acacialaan in
Doorn.
Intussen hebben weer 7 bewoners hun woning moeten verlaten in verband
met te hoge concentraties PER in de lucht. De ODRU gaf tijdens een
hoorzitting van de Gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug aan niet uit
te sluiten dat dit veroorzaakt zou kunnen zijn door de
bodemverontreiniging. Ook is intussen het tijdpad om tot sanering te
komen verlaten. Althans, dat hebben wij niet van GS vernomen maar van
betrokkenen.
Graag leggen wij aan GS de volgende vragen ter beantwoording voor:
Bent u bereid om PS per omgaande volledig te informeren omtrent
de huidige stand van zaken van dit gevoelige dossier?
Nu wederom een aantal bewoners vanwege een humaan risico hun
woning hebben moeten verlaten en de PVV-fractie de hand heeft weten
te leggen op documenten
waaruit blijkt dat de normen van de
binnenlucht ook in het verleden zijn
overschreden, acht u het niet uw
plicht om tegemoet te komen aan de wens van de bewoners om te
komen tot additioneel onderzoek ten einde tot waarheidsvinding te
komen en daartoe in constructief overleg te treden met zowel de
bewoners als hun
deskundige? Ook zou additioneel onderzoek nog
invloed kunnen hebben op het
saneringsplan.
Hoe gaat u om met ondernemers voor wie het gebruik van
grondwater essentieel is
voor het voortbestaan van hun onderneming
en die te horen hebben gekregen
daarvan geen gebruik meer te
mogen maken?
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