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Op 26 sept jl. heeft de heer Dercksen van de PW vragen gesteld over de bodemverontreiniging in Doom.
Hieronder treft u aan de vragen, inclusief de beantwoording. Aansluitend hebben we een bijlage aan de
beantwoording toegevoegd, zodat u op de hoogte bent van de volledige context van de situatie in Doorn en
Driebergen.
Toelichtinq:
Op de website van RTV Utrecht verscheen het bericht dat de Provincie Utrecht al meer dan 10 jaar bekend is
met de bodemverontreiniging in Doorn/Driebergen. Door de vervuiling moeten twee gezinnen recentelijk voor
langere tijd hun huis uit en moesten tientallen andere huishoudens het water voor gebruik eerst koken.
De PW-fractie heeft hierover de navolgende vragen.

Kent u het bericht en klopt het dat de provincie al meer dan 10 jaar, maar waarschijnlijk als sinds 1988
(!), wist van deze bodemverontreiniging?

Antwoord:
W¡j zijn

bekend met het bericht. Ook het Algemeen Dagblad besteedde er op 15-9-2014 aandacht aan.

Pas medio 2001 heeft de eigenaar van de stomerij de provincie Utrecht benaderd over de
verontreiniging ter plaatse van zijn bedrijf. Eerder wisten w| niet van deze situatie af. ln 2002 heeft de
eigenaar (op basis van verkennend bodemonderzoek) een Plan van Aanpak door TNO naar de
provincie gestuurd. Het bleek dat op de locatie Acacialaan verontreiniging met PER aanwezig was.
Een nader onderzoek moest uitgevoerd worden om de omvang van de verontreiniging in beeld te
brengen en om te bepalen of deze verontreiniging rsrco's voor mens en milieu met zich mee zou
brengen.

2.

Hoe kan het dat, ondanks dat deze verontreiniging al zolang bekend was, de grond nooit gesaneerd is
en de provincie geen actie heeft ondemomen?

Antwoord:
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Provincies zijn bevoegd gezag wat betreft

de

uitvoering van

de Wet

bodembescherming

(vergunningverlening en handhaving). Provincies stellen vast of een verontreiniging ernstig is en moet

worden gesaneerd en beoordelen saneringsplannen. Provincies voeren s/echfs saneringen uit
wanneer er geen veroorzaker of eigenaar is aan te spreken én de sanering tevens met spoed moet
worden uitgevoerd. Reden van deze insteek ls ñef beginsel 'de veruuiler betaalt'. Ernstig verontreinigde
bedrijfsterreinen worden daarom vrijwel altijd aangepakt door de betrokken bedrijven zelf of door
brancheorganlsafies. Bij de verontreiniging in de Acacialaan in Doorn is dat niet anders. De huidige
eigenaar van de stomerij is de veroorzaker van de verontreiniging. Op basrs van de fussen de
eigenaar/veroorzaker van de verontreiniging en de stichting Bosatex (zie ook hieronder bij de
chronologische toelichting) afgesloten deelnemersovereenkomst, heeft de stichting Bosafex in 2012 de
verantwoordelijkheid overgenomen wat betreft de onderzoeken en de feitelijke sanering.
hronolosi sche toe I ichti no
1999 zijn verkennende onderzoeksrappoften en een PIan van Aanpak opgesteld door TNO. Beide in
opdracht van de eigenaar van de stomerij. Het Plan van Aanpak is in 2002 door de eigenaar naar de
provincie gestuurd. Op milieuadviseurs en bedrijven rust namelijk geen specifieke wettelijke plicht om
bij zogeheten historische verontreinigingen het Wbb-bevoegd gezag rappoftages foe te sturen.
ln de periode fussen 2002 en 2005 is er regelmatig overleg geweest fussen de provincie Utrecht, de
eigenaar van de stomerij, de brancheorganisatie NETEX en TNO over de verdere aanpak in eigen
beheer door de stomerij en over een mogelijke financiële bijdrage van de provincie Utrecht in de
ond erzoe ks- e n sa neri ngskoste n.
C

ln

Op 31 augustus 2005 zijn er door de provincie Utrecht financiële middelen beschikbaar gesteld aan de
de stomerij om de verontreiniging in eigen beheer en voor eigen risico en
verantwoordelijkheid verder te laten onderzoeken.

eigenaar van

Op 12 oktober 2005 sloot de toenmalige minister van VROM een convenant met de branchevereniging

van stomerijen. Het was het resultaat van een 3-jarig onderhandelingstraject over de oprichting en
financiering van een stichting Eosatex. De beoogde stichting zou gaan optreden als feitelijk uitvoerder
van saneringsoperaties bij textielreinigingsbedrijven en ook verantwoordelijk worden voor

biibehorende onderzoeken

en de sanering. Daarmee werd de

rijksbijdrage (en daarmee de

werkvoorraad voor bodemsaneringen bij textielreinigingsbedrijven) overgedragen aan

de stichting

Bosatex.
Op öasls van genoemd convenant verplichtte de Sfaafssecretaris zich (citaat uit art. 3.5 en 7.1 van het
convenant) 'de bevoegde gezagen Wet bodembescherming (in casu provincies) met klem
'......terughoudend te zijn met de inzet van het juridisch instrumentarium van de Wet
bodembescherming tegen een deelnemer die aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
deelnemersovereenkomst jegens de stichting Bosatex tijdig, juist en volledig voldoet of heeft voldaan'.
ln die periode hebben wij alle op dat momqnt actuele relevante belangen en omstandigheden (ergo
alle inhoudelijke info) tegen elkaar afgewogen en hebben op basis van het resultaat van die afweging
besloten geen bevel tot nader onderzoek of last onder dwangsom tot nader onderzoek op te leggen.
Hierbij hebben wij ook afgewogen dat tegen de maatregelen bezwaar en beroep mogelijk is, welke
procedures heel lang kunnen duren.

Ko¡t na het sluiten van het convenant berichtte de eigenaar van de stomerij aan de provincie dat hij
zich zou aanmelden bij de stichting Bosatex. Textieheinigingsbedrijven konden zich tot 31-12-2008
aanmelden. De eigenaar van de stomerij heeft zich tijdig aangemeld. Uiteindelijk is de Stichting
Bosatex in 2009 opgericht en kreeg zij de financiële middelen om vanaf 2010 onderzoek en sanering
voor de branche uit te voeren (waaronder de locatie aan de Acacialaan).

ln 2012 berichtte de stichting Bosatex ons de ondeftekening van de deelnemersovereenkomst fussen
de stichting en de eigenaar van de stomerij. ln 2013 heeft de stichting Eosafex een gecombineerd
nader bodemonderzoek uitgevoerd en in 2014 een saneringsonderzoek. Dergelijk onderzoek is nodig
om een concreet saneringsplan op te kunnen stellen. lnmiddels ligt een concept-saneringsplan bij de
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provincíe / RUD Utrecht ter beoordeling, waarop nog geen akkoord is gegeven omdat er aanpassingen
noodzakelijk zijn naar aanleiding van de meest recente bevindingen ter plaatse.

3.

Welke risico's hebben de bewoners,zijdie hun woning moesten verlaten, maarook zij die hetwater
vooraf moesten koken voor gebruik, gelopen doordat et zeer geruime tijd niet is opgetreden en wie is
daar voor aansprakelijk en verantwoordelijk?

Antwoord:
ln het kader van de jaarlijkse meet- en controlecycli zijn in 2013 ter plekke geen overschrijdingen van
de normen geconstateerd. Maar bij hermetingen in 2014 wel. Na de metingen in juni en juli 2014, die
geen normoverschrijdingen aangaven, vormde het meetresultaat in augusfus 2014 het eerste harde
bewijs voor daadwerkelijke plaatselijke normoverschrijdingen. Na de bewuste laatste meting is door de

/ RUD Utrecht, de Stichting Bosatex en waterleidingbedrijf Vitens, onverwijld actie
ondernomen. Binnen een paar dagen heeft de provincie bij beschikking vastgelegd dat er sprake is van
een ernstig geval van bodemverontreiniging en dat sanering spoedig moet aanvangen. ln deze

provincie

beschikking hebben wij de stichting Bosatex verplicht om tijdelijke beveiligingsmaatregelen te nemen
om de humane rlslco's ongedaan te maken. De betreffende wetenschappelijke normwaarden zijn,
zoals algemeen bekend is, ingebed in veel grotere veiligheidscontouren voor mens en natuur. Een
beoordeling van eventuele gezondheidsrisico's wordt vasfgesfe/d door de GGD in samenspraak met
de provincie. Wij betreuren het zeer dat bewoners om voornoemde redenen hun huizen hebben
moeten verlaten en zien er op toe dat de stichting Bosatex de sanering spoedig gaat staften.

4.

Sluit u uit dat er nog meer gevallen van serieuze bodemverontreiniging zijn in de provincie Utrecht die
de directe levenssfeer van bewoners raakt en waar geen actie is ondernomen? Zo ja, waarom?

Antwoord:
Dat kunnen we niet uitsluiten omdat dat alleen mogelijk is indien binnen de provincie op elke locatie
feitelijk bodemonderzoek is uitgevoerd. Wij zijn de laatste jaren bezig geweesf om op basrs yan
landelijke criteria /ocafies te identificeren waar de kans op verontreinigingen, die onaanvaardbare
risico's voor mens en milieu met zich meebrengen, reëel is. Daarbij wordt gekeken naar voormalige
activiteiten, aard van de stoffen waarmee op de locaties gewerkt is, bodemopbouw, enz. Dit heeft
geresulteerd in een spoedlocatielijst. De locaties op deze lijst worden feitelijk nader onderzocht door
middel van bodemonderzoek. Wj spreken hier eigenaren en/of veroorzakers op aan of voeren, indien
dit niet mogelijk is, het onderzoek zelf uit. Zie verder bij het antwoord op vraag 5.

5.

Welke maatregelen worden er genomen om een dergelijk situatie in de toekomst uit te sluiten?

Antwoord:
Naar aanleiding van de situatie in Doorn hebben wij opnieuw onze meest actuele spoedlocatielijst
(peildatum 1 september 2014) gecontroleerd of er meer van dit soott locaties aanwezig (kunnen) zijn,
die op korte termijn extra aandacht van de provincie / RUD Utrecht vragen. De spoedlijst is nagelopen
op locaties waar sprake is van een chemische wasserij. Tevens is gekeken naar locaties waar
activiteiten hebben plaatsgevonden (c.q. nog sfeeds plaatsvinden) waarvan bekend is dat die ook een
verontreiniging met vluchtige gechloreerde stoffen in de bodem kunnen veroorzaken. ln totaal zijn 33
locaties (her)beoordeeld. Vastgesteld is, dat zes locaties op korte termijn aandacht vragen. Het betreft
locaties waar bijvoorbeeld op korte termijn onderzoeksgegevens of een saneringsplan moeten worden
aangeleverd of waar de sanering niet volgens verwachting verloopt. W| zullen de RUD verzoeken de
eigenaren van deze /ocafies met voorrang aan te schrijven.

6.

Wanneer wordt de bodem in Doorn / Driebergen nu gesaneerd en in wiens opdracht, voor wiens
rekening en betrekt u de bewoners bij dit proces?

Antwoord:
De sanering van deze verontreiniging staft uiterlijk

I april 2015, of zoveel eerder als mogelijk. De
wettelijke proceduretermijn voor activiteiten als deze is minímaal 15 weken (waaruan 6 weken als
termijn voor de ter inzagelegging). Voor 1 december 2014 moet bij de provincie / RUD een definitief
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saner¡ngsplan

zijn ingediend voor de gefaseerde aanpak van deze verontreiniging. Bij

de

besluitvorming is er afstemming met de betrokken rnsfanfres en de betrokken inwoners. Al naar gelang
de urgentie verzorgen wij publicaties rn een plaatselijk huis-aan-huis-blad, danwel organiseren wij - in
samenspraak met (in)direct betrokkenen - informatieve bijeenkomsten. De stichting Bosatex wordt
opdrachtgever voor de sanering. Zij financieren deze sanering waarbij de eigenaar een bijdrage heeft
gegeven. Vanzelfsprekend zullen wij de bewoners op de hoogte stellen van het verdere verloop en de
manier waarop er gesaneerd gaat worden.
Voor locatie 'De Traay' wil de stichting Bosatex dezelfde planning hanteren. WI zien erop toe dat ook
voor deze locatie tijdig een definitief saneringsplan wordt ingediend.

7.

ls deze bodemverontreiniging kadastraal geregistreerd .? Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Ja. Kadastrale registratie vindt plaats wanneer de provincie op grond van de Wet bodembescherming
een besluit heeft genomen en er sprake is van sterk verontreinigde grond met een inhoud van meer
dan 25m3. Ons öes/ulf van augustus 2014 tot het vaststellen van ernst en spoed van de sanering is
naar het kadaster verzonden. De percelen hebben daarmee een kadastrale aantekening verkregen
(zie ook bijlage 2 van onze beschikking ernst en spoed, Acacialaan 7 te Doorn (UT031500040)).

Gedeputeerde Staten van
namens hen,
---)

.-)

R.E. de Vries,

portefeuillehouder Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling, Bodem, Water en Milieu, Recreatie, Europa en
Handhaving en Vergunningverlening
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B jlage:

Achtergrondinfo bij
bodemverontrein¡ging
Doorn/Driebergen

Op 26 september stelde dhr. R. Dercksen schriftelijke vragen over de bodemverontreiniging in Doorn

lnleiding

ln Nederland zijn vele bodemverontreinigingen aanwezig bij (voormalige) wasserijen. De locaties in Doorn

en

Driebergen zijn daar voorbeelden van.

Verreweg de meeste bodemverontreinigingen op bedrijfsteneinen worden door de bedrijven zelf of door hun
brancheorganisatie aangepakt. Dit volgens het principe "de vervuiler betaalt". Dat is voor de locaties in
Driebergen en Doorn niet anders. De stichting Bosatex is verantwoordelijk voor de uitvoering van ondezoek en
sanering van deze locaties.
De rol van de Provincie Utrecht
De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb). Het is onze bevoegdheid en taak om te
oordelen of de uifuoering door Bosatex voldoet aan de eisen van de Wbb. Wij zien erop toe dat de sanering
correct wordt uitgevoerd. Waar nodig kunnen wij via een zgn. beschikking "ernst en spoed" tijdelijke
maatregelen afdwingen ter bescherming van milieu of om humane risico's te voorkomen of weg te nemen.
Deze taken worden sinds I juli 2014 uitgevoerd door de RUD Utrecht. Gedeputeerde staten zijn en blijven
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van deze wettelijke taken.

Samenwerking
De recente gebeurtenissen in Doorn en Driebergen hebben grote indruk gemaakt op de directe omwonenden

van die locaties. Enkele gezinnen moesten elders onderdak vinden. Ca. 80 huishoudens in Doorn en
Driebergen kregen het preventieve advies om kraanwater te koken voor het gebruik. Dat brengt grote
ongerustheid mee. ln zo'n situatie heeft niet alleen de provincie een rol. Een gemeente moet advies inwinnen bij

de GGD over mogelijke gezondheidsrisico's. Bij gezondheidsrisico's moet de gemeente maatregelen nemen.
De GGD is afhankelijk van informatie die zij krijgt van provincie en Bosatex. Het waterleidingbedrijf heeft de
zorg voor de kwaliteit van het drinkwater, maar moet bij maatregelen zoals het vervangen van leidingen, zorgen
dat dit niet leidt tot verdere verspreiding van verontreinigingen.

Gemeente, provincie, RUD, Vitens en GGD hebben de afgelopen periode alle acties gecoördineerd uitgevoerd.
Gezamenlijk hebben zij voorzien in de informatiebehoefte van de omwonenden. De gemeente heeft daarbij haar
coördinerende rol in de communicatie met haar burgers uitstekend vervuld.
Op bestuurlijk niveau is er afstemming met de burgemeester van Utrechtse Heuvelrug, de betrokken wethouder
en Vitens.

Ondersteuning van de primair belanghebbenden
De gemeente heeft zorggedragen voor vervangende huisvesting voor 2 gezinnen nabij de bronlocatie. De
bewoners rondom de bronlocatie worden permanent geÏnformeerd over alle ontwikkelingen. Dat betekent
uiteraard niet dat daarmee hun ongerustheid over het verleden, de huidige situatie en de toekomst is
weggenomen. Zij worden geconfronteerd met een stroom aan ontwikkelingen en soms zeer complexe
informatie. Zij hebben aangegeven behoefte te hebben aan een second opinion. Provincie en gemeente werken
daaraan mee. De provincie heeft recent budget beschikbaar gesteld aan de bewoners voor een opdracht aan
een door hen te kiezen bureau om het bodemdossier Acacialaan Doom door te lichten. De gemeente stelt
capaciteit bij de Odru beschikbaar om de bewoners te ondersteunen bij het beoordelen van plannen en
rapporten die nu en in de nabije toekomst elkaar in hoog tempo zullen opvolgen.
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Preventieve acties
Kern van de gebeurtenissen in Doorn is dat we daar tegen alle venryachtingen in geconfronteerd zijn met
humane risico's. ln de woningen rondom de bronlocatie in Doorn zijn te hoge concentraties PER aangetroffen in
de binnenlucht en in de waterleiding.
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen op de Acacialaan in Doorn hebben wij in samenwerking met de RUD

vergelijkbare locaties extra ondezocht op humane risico's. Uit dit ondezoek blijkt dat van de 53 gescreende
locaties er 6 locaties op korte termijn onze aandacht vragen. Het gaat hierbij om locaties waar bv. op korte
termijn ondezoeksgegevens of een saneringsplan moeten worden aangeleverd of waar de sanering niet
volgens verwachting verloopt. Alle acties zijn ingezet of worden op korte termijn ingezet.

Stand van zaken Acacialaan Doorn
Recente ontwikkelingen
Voordat ingegaan wordt op de actuele stand van zaken, is het goed om een ovezicht te geven van de recente
ontwikkelingen.
a

a

o

a

ln augustus 2012 liel Bosatex weten begin 2013 te zullen beschikken over nadere onderzoeken naar omvang,
bronzone en pluim, en een doorkijk richting een saneringsoplossing,
ln juni 2013 informeerde Bosatex ons over de voorlopige resultaten van het nader onderzoek. Het onderzoek
bevestigde dat hier sprake was van een spoedlocatie vanwege de verspreiding van PER in de ondergrond. Er
was geen aanleiding om te veronderstellen dat er humane risico's waren.
ln december 2013 waren de definitieve resultaten van het nader ondezoek beschikbaar en is begonnen met
een communicatieplan en het saneringsonderzoek door Bosatex.
Op 6 maart 2014 heeft de provincie het saneringsondezoek beoordeeld. Wij hebben daarbij vastgesteld dat de
omvang van de verontreiniging in het grondwater jaarlijks toenam. De locatie moet daarom met spoed
gesaneerd worden.

De provincie heefr op 6 maart ook geoordeeld dat nader onderzoek naar de binnenlucht Acacialaan
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noodzakelijk was omdat de gemeten concentratie zich net onder de norm bevond.
a

a

a
a

a

Bosatex heeft in april 2014 de eerste verificatiemetingen van de binnenlucht gedaan. Daarbij zijn gehalten
gemeten die ver boven de norm lagen. De resultaten daarvan zijn niet aan ons gestuurd. Wij hebben Bosatex
hierover ter verantwoording geroepen. Bosatex heeft aangegeven dat zij de metingen niet vertrouwden,
aangezien zulke concentraties niet in lijn waren met ervaringsfeiten. Volgens Bosatex waren de resultaten
beïnvloed door schilderswerkzaamheden in de woning.
Bosatex heeft in de periode juni-begin augustus een serie herhalingsmetingen uitgevoerd. Deze bevestigden de
hoge waarden in de binnenlucht. Op 27 augustus heeft Bosatex de resultaten van het laboratoriumondezoek
met ons gedeeld.
De resultaten waren voor ons aanleiding voor spoedoverleg met gemeente en GGD.
Op vezoek van een bewoner bij de eerste bewonersavond op 15 juli, heeft Bosatex ook onderzoek gedaan
naar de kwaliteit van het drinkwater. De resultaten kwamen op 1 september. Tegen alle venryachtingen in
werden ook hier overschrijdingen gevonden. Er heeft opnieuw spoedoverleg plaatsgevonden: provincie, RUD,
gemeente, GGD en Vitens.
Op 3 september hebben wij als bevoegd gezag voor de Wbb een zgn. beschikking ernst en spoed genomen.

Deze beschikking maakte het mogelijk direct tijdelijke beschermingsmaatregelen
a

a

te laten uitvoeren

door

Bosatex.
Op I september hebben de wethouder, de RUD Utrecht en de GGD de cie. Ruimte van de raad van Utrechtse
Heuvel rug geÏnformeerd.
Op 11 september is er overleg geweest tussen gemeente, provincie, RUD Utrecht, Bosatex, GGD en Vitens om

alle acties en af te stemmen. Tevens zijn toen afspraken gemaakt over de bewonersavonden op 15 en

16

september voor resp. de omwonenden in Doom en Driebergen.
a

Vitens heeft aanvullende metingen gedaan in de drinkwaterleidingen in zowel Doorn

als

Driebergen(saneringslocatie Traay). Op basis van voorlopige resultaten heeft Vitens op 12 en 13 september
een preventief kookadvies uitgevaardigd voor 53 adressen in Doorn en 31 in Driebergen. Op 19 september is
het preventieve kookadvies in Doom opgeheven m.u.v. 6 adressen nabij de bron. Besloten is om op die
adressen de huisaansluitingen te vervangen door materiaal waarin PER niet kan doordringen.
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Actuele situatie
a

De voorschriften uit de beschikking emst en spoed worden uitgevoerd:
Bosatex heeft aanvullende binnenluchtmetingen uitgevoerd. Deze bevestigen het eerdere beeld: de gehalten

liggen ruim boven de normen.
a

Er is afgestemd met de bewoners over de uitvoering van de tijdelijke beschermingsmaatregelen. De fundering

en vloeren worden behandeld met een dampdichte coating. Ruimtes worden voorzien van mechanische
a
a

a

ventilatie. Deze maatregel is erop gericht om de binnenlucht te laten voldoen aan de normen.
Vitens is nu bezig met de vervanging van huisaansluitingen.
Er wordt onderzocht of er op korte termijn al grond in de bronzone ontgraven kan worden. Ook dit is een
maatregel om uitdamping naar de woningen te beperken.
Er ligt een concept-saneringsplan. Bosatex dient uiterlijk op 1 december 2014 een definitief saneringsplan in.
Na beoordeling daarvan en een periode van ter inzagelegging zal in april 2015 gestart worden.

Stand van ZakenTraay Driebergen

o

a

a

a

a

Recente ontwikkelingen
Op 15 mei 2014is een concept nader bodemondezoek onfuangen.
Op dit document is 21 juli 2O14 door ons een beoordeling gegeven. Daaruit volgt dat de bodemverontreiniging
vanwege verspreiding via het grondwater met spoed moet worden gesaneerd. Er zijn bij binnenluchtmetingen
en drinkwatermonsters wel verhoogde concentraties gemeten, maar de normen zijn niet overschreden. Er is
daarom geen sprake van een direct gezondheidsrisico. Aan Bosatex is gevraagd binnen 3 maanden een
concept saneringsplan in te dienen.
Naar aanleiding van de afstemming van de informatie over de bodemverontreinigingen in Doorn en Driebergen
is op 16 juli 2014 een eerste bewonersavond georganiseerd door de gemeente Utrechtse Heuvelrug om de
inwoners van Driebergen te informeren over de bodemverontreiniging.
Op 14 augustus 2014 heeft de RUD de definitieve versie van het nader bodemondezoek en het uitgevoerde
saneringsonderzoek ontvangen van Bosatex. De formele beoordeling van deze ondezoeken moet nog
plaatsvinden in añivachting van de resultaten van recente onderzoeksgegevens, zie verder.
Naar aanleiding van de onveruvachte resultaten van de binnenluchtmetingen in Doorn, heeft Bosatex
aangegeven ook de binnenluchtmetingen in Driebergen te verifiëren. Deze resultaten van de verificatiemetingen
zullen in week 41 beschikbaar zijn.
Er zijn ter verifìcatie ook in Driebergen door Vitens drinkwatermonsters genomen. Op 11 september blijkt ter
plaatse van de wasserij het drinkwater verhoogde concentraties te bevatten. De verhoogde concentratie betreft
geen overschrijding van de drinkwaternorm. Wel is op 12 september gelijktijdig met Doorn een Preventief
kookadvies Vitens afgegeven. lnmiddels is na herhalingsmetingen door Vitens voor geheel Driebergen dit
preventief kookadvies weer ingetrokken. Door Vitens is besloten preventief binnen het verontreinigde gebied 10
huisaansluitingen te vervangen.
ln verband met het preventief kookadvies en de situatie in Doom zijn op een bewonersavond op 16 september
2014 ook de omwonenden van de verontreiniging aan de Traay in Driebergen over de laatste resultaten
ingelicht.

Actuele situatie

.

Bosatex heeft een gewijzigde planning ingediend voor deze locatie. De start van de sanering is voozien voor

.
o

april 2015. Wij zullen toezien op tijdige indiening van een definitief saneringsplan.
Bosatex is bezig met verificatie van binnenluchtmetingen n.a.v. ervaringen in Doorn
Vitens stelt een plan op voor vervanging huisaansluitingen in Driebergen
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