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geen ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Technische vragen bodemverontreiniging Benzeen door
gaslekken

Geachte mevrouw Hoek,

Per e-mail bericht d.d. 8 oktober 2018 heeft u namens de Partij SOPLUS aan ons vragen ex artikel 47

Reglement van Orde gesteld met betrekking tot het ontstaan van bodemverontreiniging door (kleine) gaslekken.

Toelichtinq
N.a.v. de brief van Netbeheer Nederland d.d.24 september jl. omtrent Benzeenverontreiniging in de bodem
vanwege langdurige kleine gaslekken heeft u behoefte aan nadere informatie. Uit ondezoek op 16 locaties in

Nederland is gebleken dat op 5 locaties rond een klein gaslek te veel aan benzeen is aangetroffen.
Voorts blijkt dat van alle kleine gaslekken, die worden gedetecteerd, bij een derde sprake is van een langdurig
gaslek en wordt lokale benzeenverontreiniging in de bodem aangetroffen. Verspreid over Nederland zijn jaarlijks

ruim duizend gaslekken. De omvang en gevolgen daarvan zijn nog niet in kaart gebracht.

Bij de reparatie van een dergelijk lek kan het benzeen vrijkomen en mogelijk een risico vormen voor
medewerkers die regelmatig de reparatie uitvoeren en herhaaldelijk blootgesteld worden aan verontreinigde
grond. De benzeenverontreiniging vormt geen risico voor de veiligheid en gezondheid van het publiek aldus de
Netbeheerders.

N.a.v. voornoemde brief heeft SOPLUS de volgende vragen.

1. Zijn er ook benzeenverontreinigingen binnen de Provincie Utrecht aangetroffen, m.a.w. betreft
het een van de 5 locaties die zich binnen de provinciale grenzen bevinden. Zo ja, wat is de
exacte locatie?

Antwoord:
De concrete locaties van het onderzoek zijn niet bekend gemaakt. Wel is aangegeven dat ze ziin
getegen in het werkgebied van Enexis, Liander en Rendo. Deze netbeheerders beheren geen
grondgebied gelegen binnen de provincie Utrecht.

2. Netbeheer Nederland venracht om voor f november met aanvullende informatie te komen. Kan
Gedeputeerde toezeggen dat deze informatie onmiddellijk gedeeld wordt met de Statenleden?
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Antwoord
Momenteel wordt in overleg met de betrokken overheden en toezichthouders bekeken hoe we
bodemverontreiniging door benzeen zo veel mogelijk kunnen voorkomen en veruuilde grond zo snel
mogelijk kunnen reinigen. De netbeheerders ijn daarover inmiddels met het Ministerie van
lnfrastructuur en Waterstaat, het Inter Provinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten
in overleg. De verwachting is dat vóór 1 november 2018 afspraken zijn gemaakt voor een eenduidige
landelijke aanpak van de reiniging van met benzeen verontreinigde grond bij langdurig kleine
gaslekken. De uitkomsten hieruan zullen wij met de Statenleden delen.

3. Mocht bodemsanering vanwege benzeenverontreiniging binnen de provincie Utrecht
noodzakelijk zijn, kan Gedeputeerde dan op voorhand aangeven hoe deze zal verlopen en wat
de kosten daarvan zullen zijn?

Antwoord
Volgens het onderzoek van de Netbeheerders zal er veelal sprake zijn van een nieuw geval van
bodemverontreiniging: dat wil zeggen grotendeels ontstaan na 1987. In dat geval zal de veroorzaker,
in dit geval de netbeheerder, de bodemverontreiniging moeten saneren. De kosten, die door de
veroorzaker gedragen moeten worden, zijn sterk afhankelijk van de omvang van de eventuele
verontreiniging. Daar is in dit stadium weinig over te zeggen. Bovendien hangen die ook af van de
hiervoor onder 2 genoemde afspraken fussen Rijk, IPO en VNG.

4. ls de Gedeputeerde van mening dat voor het volgen van deze benzeenproblematiek een taak is
weggelegd in de toekomstige Omgevingswet zodat bij bouwlocaties extra alert geboden is op
benzeenverontreiniging en sanering vanwege benzeen bodemverontreiniging standaard als
kostenpost dient te worden opgenomen?

Antwoord
Onder de Omgevingswet moeten de Gemeenten in hun Omgevingsplan opnemen welke
bouwactiviteiten toelaatbaar zijn gezien de bodemkwaliteit. Hierbijwordt ook gekeken naar de stof
Benzeen. Hieruoor komen landelijke normen waarboven niet meer gebouwd kan worden zonder
voorafgaande sanering. De gemeente bepaalt in welke gevallen er bodemonderzoek noodzakelijk is.
Indien voor een voorgenomen activiteit conform de Omgevingswef een bodemonderzoek noodzakelijk
is, zal met name in de openbare ruimte deze bron van verontreiniging als aandachtspunt meegenomen
moeten worden. Het gaat in dit stadium echter te ver om te veronderstellen dat daar standaard een
kosfenposf voor opgenomen dient te worden.

5. Onderschrijft Gedeputeerde met SOPLUS het belang om deze problematiek blijvend te volgen mede
vanwege de veiligheid en gezondheid van het publiek?

Antwoord:
Jazeker. Wij zullen dit blijven volgen

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,
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