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PROVINCIE :: UTRECHT

U FL-E (opdrachtgeversunit)
mr. M.J.C. Schouten
030-2583643
maurits.schouten@provincie-utrecht.nl
Beantwoording schriftelijke vragen ex.
art. 47 RvO aan het college van GS
gesteld door de heer R. van Reenen
WD betreffende bodemverontreiniging
in Doom (d.d. 20-04-201 6)

Toelichtinq

De WD heeft wederom kennis genomen van een bodemverontreiniging in Doom. ln de lokale pers is er
melding van gemaakt (http://nieuwsbladdekaap.nUlokaal/tweede-qifzaak-doom-1 17588)

De WD heeft hierbij de volgende vragen aan GS

1. Staat dit tenein op de lijst van vervuilde plekken in de provincie?

Antwoord:
Ja, deze locatie staat op de lijst van 65 spoedlocaties die de provincie op 0149-201 5 heeft gepubliceerd.

2. ls de locatie uit dit nieuwsbericht bij de provincie bekend onder UT031500053?
Antwoord:
Ja, dit is de door ons gehanteerde code.

3. ls er op het voormalige terrein van het Kraan automobielbedrijf sprake van een emstige verontreiniging?
Antwoord:
Ja, met name de immobiele verontreiniging met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en
zware metalen in de bovenlaag, maakt dat er sprake is van een ernstig en spoedelsend geval van
bod e mverontre i n i g i ng.

4. ls hier sprake van een historische verontreiniging, ontstaan na 1987?
Antwoord:
Er is sprake van verontreiniging die is ontstaan door de bedrijfsvoering van een hout-/plaatindustrie (Van

Veldhuysen) van begin vorige eeuw, en door een autoreparatiebedrijf (Kraan) met benzinetankstation vanaf
de jaren '60. Uit het historisch onderzoek blijkt, dat de verontreiniging inderdaad historisch is. Dit betekent
in ieder geval dat de verontreiniging (mogelijk gedeeltelijk) vóór 1987 is opgetreden.
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5. ls het tenein inmiddels voor het publiek afgesloten?
Antwoord:
Ja, rondom het braakliggende terrein is een hekwerk aangebracht.

6. Heeft de provincie inmiddels de regie bij deze verontreiniging genomen?
Antwoord:
Ja, conform het Bodemconvenant moest de sanering van deze spoedlocatie vanaf I januari 2016 worden
gestart. De RUD Utrecht heeft uitstel verleend tot uiterlijk 2 mei 2016 en aan deze datum een last onder
dwangsom verbonden om verder uitstel te voorkomen.

7. Op welke termijn wordt deze verontreiniging gesaneerd?
Antwoord:
Vanaf 2 mei 2016.

8. Wat zijn de gezondheidsrisico's voor de omwonenden?
Antwoord:
Zolang de verontreinigde grond niet wordt geroerd, zijn er geen humane risico's. Om dit te waarborgen is
een tijdelijke beveiligingsmaatregel (TBM) getroffen door het aanbrengen van een omheining. Betreding
van het omheinde terrein door onbevoegden is verboden.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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