AFSPRAKENLIJST

Vergadering

:

Overleg De Bult

Datum

:

6 december 20118

Locatie

:

Kamer 509, stadhuis Leiden

Tijd

:

13.00 – 14.00 uur
Martine Leewis (wethouder), Bas van Herwijnen (bestuursadviseur), Nicolle
Inklaar (woordvoerder), Jaap van der Toorn (planeconoom), Miep Münninghoff

Deelnemers

:

(adviseur bodem, ODWH)
Jack Sluijs (VVE Drususlaan), Nelly Spanjersberg (VVE Drususlaan), Hans Klop
(Belangengroep De Bult), Laurens Beijen (Belangengroep De Bult) en

Jaap

Stokking (Wijkvereniging Roomburg)

1. Aanleiding
-

Naar aanleiding van de informatieavond op 1 november 2018 over het advies om
beheersmaatregelen te stoppen voor De Bult zijn er in het publiek nog vragen blijven liggen.
Wethouder Leewis heeft betrokken aanwezigen uitgenodigd voor dit overleg om een gesprek te
voeren over de overgebleven vragen.

2. Advies om te stoppen met beheersmaatregelen m.b.t. ‘De Bult’

-

De bewoners uit Roomburg geven aan dat er onrust is in de wijk over het advies om te stoppen
met de beheersmaatregelen op ‘De Bult’. Wethouder Leewis geeft aan dat er nog geen sprake is
van een besluit, maar van een advies om te stoppen met de beheersmaatregelen en om
vervolgens over te gaan op monitoringsmaatregelen. Het advies is een resultante van de
convenantafspraak met het rijk om te onderzoeken op welke wijze nazorgmaatregelen op een
milieu hygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden beëindigd of verlaagd.

-

Bewoners vanuit Roomburg ervaren dat het vertrouwen in de gemeente is geschaad en willen
daarover in gesprek met wethouder Leewis. Men heeft zorgen over de gevolgen voor de
volksgezondheid, het effect van de onduidelijkheid over eventuele vervuiling op de
verkoopbaarheid van de woning, de status en hardheid van de eerder gemaakte afspraken. De
VVE maakt zich daarbij specifiek zorgen over de gewekte suggestie dat, mocht er toch vervuiling
van het grondwater gemeten worden, de bewoner moet aantonen dat dit van de Bult afkomstig
is. Wethouder Leewis geeft aan dat geen van de partijen er baat bij heeft dat er zorgen zijn over
de volksgezondheid, waardevermindering van woningen, of wantrouwen over en weer. Zij
benadrukt dat zij zich nadrukkelijk inspant om dit ervaren geschade vertrouwen te herstellen.

-

Het advies om te stoppen met de beheersmaatregelen is gebaseerd op het feit dat er inmiddels
15 jaar geen vervuiling is aangetroffen en het een relatief duur middel is. Er wordt nu 15 jaar
schoon grondwater weggepompt. De vraag is of er voldoende comfort geboden kan worden dat
er daadwerkelijk en aantoonbaar (ook in de toekomst) sprake is van schoon grondwater. Zodat
dit niet langer hoeft te worden weggepompt. Wethouder Leewis wil samen met bewoners kijken
naar wat er nodig is om dit comfort te bieden.

3. Afspraken
-

De volgende afspraken worden gemaakt:
1. van dit overleg wordt een afsprakenlijst gemaakt. Aanwezigen krijgen de mogelijkheid hierop
te reageren.
2. er volgt in overleg met bewoners extra, externe, analyse op de juridische status van erfpacht/
koopcontracten en de aanvullende informatieve brief die de gemeente over dat onderwerp in
november 2003 heeft vastgesteld en verstuurd.
3. er volgt een second opinion op de evaluatie uit over de periode 1996-2014. (Rapport
Stortplaats Roomburg 1996-2014. Tussentijdse evaluatie grondwaterbeheersing 1996-2014.
Royal Haskoning DHV, P&SAB2668R001F01, versie 02/Finale versie, 30 november 2015).
Vervolgens wordt een tweede onderzoek uitgezet, wat tot doel heeft om te komen tot een
nieuw nazorgplan met daarin beschreven de monitoringsmaatregelen en indien nodig
beheersmaatregelen.
4. de gemeente betaalt de aanvullende onderzoeken en bewoners uit Roomburg denken mee
over het aan te trekken bureau en de onderzoeksvragen (zowel voor de second-opinion als
het vervolgonderzoek).
5. de beheersmaatregelen blijven doorlopen totdat er in gezamenlijkheid een oplossing is
gevonden.
6. de gemeente neemt begint 2019 contact op met de aanwezigen voor het vervolgproces.
7. partijen willen geen negatieve publiciteit in de pers en sociale media

