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Toelichtinq
Met betrekking tot de bodemverontreiniging aan de Acacialaan te Doom heeft de PW-fractie de volgende
vragen:

Graag krijgen wij inzicht in de meest recente resultaten van de luchtmetingen in het pand van de stomerij,
derhalve inclusief de bovenwoningen. Hiermee bedoelen wij een concreet ovezicht van data en
meetresultaten.
Antwoord:
De luchtmetingen in de stomerij, inclusief de bovenwoningen, zijn uitgevoerd in het kader van controles van
de bedrijfsvoering op basis van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer en niet in het kader van de Wet
bodembescherming. Om die reden beschikken noch de provincie, noch de RUD Utrecht over bedoelde
data en resultaten. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is bronhouder van deze gegevens.

2. Nog steeds hebben noch de betrokken bewoners, noch de volksvertegenwoordiging, inzage gekregen in de
onderbouwing van zowel de verantwoordelijk gedeputeerde als de ODRU, dat de PER-boekhouding in orde
zou zijn. Graag zouden wij die per omgaande ontvangen.
Antwoord:
De gemeente lltrechtse Heuvelrug heeft op 6 maart 2015 de bewoners geinformeerd en op 9 maart 2015
de volksvertegenwoordiging. Bij beide gelegenheden is gebruik gemaakt van een uitgebreide en goed
onderbouwde raadsinformatiebrief. Daarin wordt uitvoerig over de PER-boekhouding gecommuniceerd.

3. Ook andere bewoners in de omgeving van Doom, zo blijkt uit een publicatie op www.hillridge.nl, zouden
gevraagd zijn de grondwaterpompen niet meer te gebruiken. Welke invloed heeft het gebruik van die
grondwaterpompen de afgelopen 13 jaar gehad, vanaf het moment dat de provincie via een rapport van
TNO op de hoogte was van deze emstige bodem- en grondwatervervuiling?
Antwoord:
ln de publicatie van 23 februari 2015 op www.hillridoe.nl zijn de feiten niet goed weergegeven. Er is niet
aan 6 à 7 huishoudens gevraagd om geen grondwater meer te onftrekken. Er heeft wat betreft deze
publicatie bij provincie noch gemeente wederhoor plaatsgevonden. Overigens is ons ook gebleken dat de
journalist van Nieuwspost Heuvelrug de bron c.q. de aanleiding van de publicatie niet kan aangeven.
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Over de invloed van grondwaterpompen in de omgeving van Doorn het volgende. Algemeen geldt, dat alle
grondwateronttrekkingen gemeld moeten worden. Daarb| moet de maximale pompcapaciteit worden
aangegeven. Wanneer het onttrekkingsdebiet niet meer dan 60 m"/uur bedraagt, volslaat een melding. Een
provinciale ontheffing is noodzakelijk bij grondwateronttrekkingen van méér dan 60 mo/uur.
Wat betreft de geregistreerde meldingen is bij ons niet bekend hoeveel grondwater door welke pomp
jaarlijks is onttrokken. Dat maakt dat het voor ons technisch niet mogelijk is om over de afgelopen 13 jaar
de invloed van willekeurige onttrekkingen op de bodemverontreiniging aan te geven.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,

,'4%

2


