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Geachte mevrouw Den Herder, 
 
Op 23-11-2015 heeft u schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de 
raadsinformatiebrief d.d. 13-11-2015. 
 
In deze brief geven wij u antwoord op de gestelde vragen. 
 
1. Hoeveel moet de gemeente Leusden betalen voor de aanpak bodemverontreiniging-

spoed locaties? 
Antwoord:  
De Provincie Utrecht heeft een eigen budget voor de aanpak van bodemverontreiniging 
waarbij moet worden aangetekend dat de kosten worden verhaald op de veroorzaker indien 
dit mogelijk is.  
Aan de aanpak van spoedlocaties betaalt de gemeente Leusden niet mee.  
 
2. Met name  het vervuilen van drinkwater wordt gezien als risico, zijn er ook risico’s 

voor de gezondheid van het personeel dat bij IBL werkt?  
3. Wat heeft defensie tot nu toe gedaan om verdere milieuverontreiniging te voorkomen? 
Antwoord: 
In 2005 is er een bodemsanering uitgevoerd op het terrein van het IBL. Hierbij is 
verontreinigde grond verwijderd en afgevoerd. De ontgraving is aangevuld met schoon zand. 
Met deze sanering is de bronzone verwijderd zodat er geen verdere uitspoeling meer 
plaatsvindt naar het grondwater.  
 
Aangezien het een verontreiniging betreft met oplosmiddelen die zwaarder zijn dan water 
zakt deze steeds dieper de bodem in, en verspreidt zich met het diepere grondwater. De 
verontreinigde pluim bevindt zich op een diepte van 20-92 m-mv.  
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De pluim vormt geen gezondheidsrisico voor het personeel van het IBL en anderen.  
In overleg met de provincie is er voor gekozen is om het grondwater  goed in de gaten te 
houden (monitoren) om te zien of de verontreiniging zich niet verder verspreidt. Indien nodig 
worden er aanvullende maatregelen uitgevoerd 
 
Voor het IBL is een milieuvergunning verleend waarin o.a. voorschriften staan om 
bodemverontreiniging te voorkomen, de naleving van de vergunning wordt regelmatig 
gecontroleerd. Er zijn geen overtredingen bekend.   
 
De verontreiniging op het schietterrein betreft met name zware metalen. Momenteel wordt er 
nog maar sporadisch geschoten. Bovendien bevat de munitie en het kruit geen zware 
metalen meer.    
 
4. Het defensieterrein, Doornseweg 29b, achter wegrestaurant "de Gezelligheid" is 

jarenlang als camping in gebruik geweest. Deze is met ingang  van  
1 november 2014 gesloten. Omdat dit terrein in het verleden in gebruik is geweest 
voor militairen en later als opslagplaats van materialen van defensie lijkt ook deze 
grond vervuild te zijn. Weet u hoe vervuild de bodem is op dit terrein?  

Antwoord: 
Het is ons niet bekend, en wij hebben geen redenen om aan te nemen, dat de bodem van 
het terrein aan de Doornseweg 29b verontreinigd zou zijn. Het beëindigen van het gebruik 
als camping van dit terrein heeft waarschijnlijk een economische reden. 
Het terrein aan de Doornseweg 29b komt niet als verdachte locatie voor  
 
5. Bestaat er een inventarisatie van vervuilde locaties binnen de gemeente Leusden en 

is daarvoor een saneringsplan voorhanden? 
Antwoord: 
De gemeente Leusden beschikt over een digitaal Bodeminformatiesysteem waarin alle 
aanwezige bodeminformatie op perceelsniveau is opgenomen.  
 
Op de lijst met spoedlocaties staan de bekende bodemverontreinigingen. Voor Leusden 
betreft het de twee genoemde gevallen.   
 
De gemeente Leusden is een relatief schone gemeente qua bodemverontreiniging. Er zijn 
nog enkele, niet spoedeisende, bodemverontreinigingen bij ons bekend. Hierbij is geen 
sprake van gevaar voor de volksgezondheid en/of verspreiding. Deze  moeten op een 
natuurlijk moment worden aangepakt, bijvoorbeeld bij herontwikkeling van de betreffende 
locatie.  
 
GS van de Provincie Utrecht is het bevoegd gezag voor verontreinigingen van meer dan 25 
m3 sterk verontreinigde grond en/of meer dan 100 m3 sterk verontreinigd grondwater. Voor 
zover bekend zijn er, naast de genoemde,  geen andere bodemverontreinigingen in Leusden 
waar de Provincie Utrecht het bevoegd gezag is  
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Bij kleinere verontreinigen is de gemeente Leusden het bevoegd gezag. Op grond van de 
Wet bodembescherming dienen nieuwe gevallen direct en volledig te worden gesaneerd. De 
binnen de gemeente Leusden bekende kleiden verontreinigingen betreffen een tweetal 
(voormalige) ondergrondse olietanks.     
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
het college van de gemeente Leusden,  
 
 
 
 
E. D. Luchtenburg    mevrouw drs. A. Vermeulen 
directeur-secretaris                burgemeester 
 


