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Toelichtinq
Via de pers (Algemeen Dagblad d.d. 1 april 2015) hebben wij kennis kunnen nemen van vervuiling van de
ondergrond ter plaatse van het vroegere Den Oudstenterrein in Woerden. Mede gelet op de eerdere zorgen en
problematiek omtrent bodemverontreiniging elders in de Provincie, heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

ls het college op de hoogte van de verontreiniging van de bodem ter plaatse van het vroegere Den
Oudstenterrein?
Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van de meest recente stand van zaken over deze bodemverontreinigingslocatie.
De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Utrecht, bij wie wii de vergunningverlenings-, toezichts-, en
handhavingstaken (VTH-taken) op het gebied van bodemverontreiniging hebben belegd, heeft zeer recent
(op 23-3-2015) een definitieve beschikking over het ingediende saneringplan verstuurd. De feiteliike
sanering wordt uitgevoerd door de projectontwikkelaar van het terrein. De volgende sfap r's de indiening van
een uitvoeringsptan. Dat moet plaatsvinden uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding van laatstgenoemde
beschikking. Met de sanering dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee iaar na de inwerkingtreding van
deze beschikking, te worden begonnen.

2. Zo ja,in welke mate is sprake van risico's voor de gezondheid van mens (en dier)?
Antwoord:
De projectontwikketaar heeft eventuele risico's voor de gezondheid van mens (en die) uitgebreid
onderzocht in het kader van het zogeheten 'actualiserende nader onderzoek' van 2014. De
onderzoeksresultaten maken duidelijk dat er van zulke risico's op deze locatie geen sprake is. Wel is er een
zogeheten verspreidingsrisico aanwezig. Dat is ook de reden waarom er een uitvoeringsplan wordt
opgesteld (zie onze reactie onder vraag 1). De RUD Utrecht heeft de onderzoeksresultaten bevestigd.

3. Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Niet van toepasslng (zie onze reactie onder vraag 2).
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4. Waarin ziet het college een rol voor zich weggelegd in dit saneringsproces?
Antwoord:
De provincie is in deze het bevoegd gezag. Wij hebben de VTH-taken rond bodembescherming en
bodemsanering aan de RUD Utrecht gemandateerd. Op het moment dat ons signalen bereiken dat de
saneringswerkzaamheden niet conform het saneringsplan en het bijbehorende (nog op te stellen)
uitvoeringsplan worden uitgevoerd, treffen wij passende maatregelen.

5. Op welke manier blijft het college zich op de hoogte stellen van het beloop van het proces van sanering van
de verontreiniging?
Antwoord:
ln het bij het saneringsplan behorende (nog op te stellen) uitvoeringsplan worden afspraken opgenomen

over inhoudelijke ijkmomenten, waaronder de fasering en het verder te doorlopen tÜdpad. Deze aspecten
maken allemaal deel uit van de veruolgfase. In de door de RUD Utrecht afgegeven 'beschikking

saneringsplan' zíjn votdoende concrete en toetsbare afspraken gemaakt om (als opdrachtgeve) goed zicht

te kunnen blijven houden op de voortgang van de werkzaamheden.

6. Op welke wijze borgt het college de communicatie richting betrokkenen over dit proces?
Antwoord:
Eén van de onderdelen uit het nog op te stellen uitvoeringsplan is een communicatieparagraaf. Op 13 april
2015 heeft er overleg plaatsgevonden fussen de projectontwikkelaar, de gemeente Woerden, de

Omgevings Dienst Regio Utrecht (ODRU) en de RUD Utrecht. Afgesproken is dat alle partiien elkaar op de

hoogte houden van het lopende en komende proces. De communicatie naar de bewoners wordt verzorgd

door de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft aangegeven een bewonersavond te zullen

organiseren zodra het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Alle aspecten (bodemsanering en woningbouw)

kunnen dan door partüen in hun onderlinge samenhang op begrijpelijke wiize voor het voetlicht worden
gebracht.
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