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Namens de B4 bewonersgroep Wijk 8 te Urk wil ik bij het provinciebestuur
met klem protesteren tegen gebleken nalatigheid bij het oplossen van de
ernstige vervuiling van de grond onder het pand Wijk 8-12 op basis van de
volgende argumenten:
1. De Provincie heeft naar onze mening niet voldaan aan de wettelijke eis om
binnen vier jaar, na constatering van de ernstige vervuiling met actueel
risico voor de volksgezondheid, aan te vangen met de sanering van de
betreffende grond.
2. Zowel de Provincie als de Gemeente Urk heeft nagelaten om adequate
stappen te ondernemen die de veiligheid en gezondheid van de betrokken
bewoners zeker stelde, hoewel bij hun bekend was dat de vervuiling zeer
grote gezondheidsrisico’s voor de bewoners in zich heeft.
3. Wij hebben ernstige twijfels over de resultaten van het recent uitgevoerde
onderzoek door “Syncera De Straat” voor het inventariseren van de
vervuiling en de daaraan gekoppelde sanering. Naar onze mening is het
onderzoek weliswaar goed uitgevoerd, echter vrijwel zeker onvolledig. Of
bepaalde onderzoeken of onderzoeken van bepaalde locaties bewust of
onbewust zijn nagelaten uit te voeren, laten wij momenteel even in het
midden, echter als bewoners eisen wij een volledig onderzoek, zodat we na
of tijdens een eventuele sanering, niet verrast worden met de constatering
van een aanmerkelijk grotere vervuiling.
4. Enkele bewoners hebben reeds hoge kosten gemaakt om hun gezondheid
en/of veiligheid te waarborgen (o.m. door verhuizing). Dit als gevolg van
de lange tijd die zowel Gemeente als Provincie hebben gewacht om tot
enige actie over te gaan (zie punt 1).
Er dient voorkomen te worden dat de overige bewoners gedwongen zijn tot
dezelfde maatregelen over te gaan.
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1. In februari 2001 is na een inventariserend onderzoek door de Grontmij
vastgesteld dat de grond onder het pand Wijk 8-12 te Urk ernstig vervuild
is met perchloor-ethyleen en de afbraakproducten tri- en dichloor-ethyleen.
Ook concludeert dit rapport dat er actueel risico bestaat voor de
volksgezondheid omdat bij aanwezigheid van Dichloor-ethyleen vrijwel
altijd ook het uiterst giftige vinylchloride kan vrijkomen.
2. Nadat mijn echtgenote Mw. Pasterkamp in het voorjaar van 2004 weer bij
de heer D.G. Schutte (burgermeester van Urk) had geklaagd dat er nog
steeds niets was gedaan aan de gevaarlijke situatie en eerst nadat de
regionale en landelijke pers enkele uitzendingen (artikelen) aan dit
onderwerp hadden gewijd, kwam er een dialoog op gang tussen de
Provincie en de bewoners.
3. Onlangs is het vervolg onderzoek door “Syncera De Straat”, vervaardigd in
opdracht van de Provincie, afgesloten en is het eindrapport uitgebracht.
Hierop heeft de Provincie besloten tot een uiterst sobere sanering,
gebaseerd op een 85% regeling, afdekking van moeilijk te verwijderen
vervuiling en zelfs het onaangeroerd laten van de ernstige vervuiling onder
het woonhuis op nr. 12.
Als betrokken bewoners zijn wij het absoluut niet eens met deze
voorgestelde oplossing, die niet leidt tot het waarborgen van een goede
gezondheid, nu en in de toekomst, van de bewoners, want de vervuiling
blijft.
Gezien het bovenstaande en de ervaringen met Provincie en Gemeente in de
afgelopen jaren zal het u niet verbazen dat wij zwaar teleurgesteld zijn in de
houding van deze overheidsorganen bij het oplossen van
milieuverontreinigingen, die grote gezondheidskundige gevolgen hebben en
nog kunnen hebben, en waar de betrokken bewoners part nog deel aan hebben.
Wij verwachten van u binnen vier weken een duidelijk voorstel dat leidt tot
een adequate oplossing van genoemde problemen, zodat de bewoners niet
meer hoeven te vrezen voor hun gezondheid. Wij houden ons daarbij het recht
voor zonodig de zaak voor te leggen aan hogere instanties.
Hoogachtend,
Namens de B4 bewonersgroep Wijk 8 te Urk,
J. Pasterkamp

www.vandenbiesen.com
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