Belangen
Behartiging
Bewoners
Borbuurt
Ons postadres:
Gammels 28 A
8321 SB Urk (Fl)

Nationale Ombudsman
Mr. H. Dijkgraaf, Hoofd afdeling III
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Onze woordvoerster:
Mevr. L. Pasterkamp
Tel.: 0527 - 683709

Urk, 13 december 2005

Technische realisatie:
Dhr. J. Pasterkamp
Gsm: 06 - 53181937

Geachte heer Dijkgraaf,

Onze Website:
www.gifgrondopurk.nl

Ons emailadres:
info@gifgrondopurk.nl

Onze Leden:
Fam. J. Engwerda
Fam. J. Pasterkamp
Fam. F. Woord
Fam. R. de Boer

Onze supporters:

www.mngm.nl

Met speciale dank aan:
Alle vrienden, kennissen en
onbekenden die ons door dik
en dun gesteund hebben met
raad en daad, in ons gevecht
voor een schone en veilige
leefomgeving. Zij gaven ons de
inspiratie om te vechten voor
ons grondwettelijke recht op een
schone leefomgeving.

1. Wij hebben rond 21 maart 2005 via een reactieformulier op Internet onze
klacht gedeponeerd bij de Nationale Ombudsman, over het beleid van de
Provincie Flevoland en de Gemeente Urk inzake de sanering van een
ernstige grondvervuiling door een chemische wasserij in Wijk 8-12 te Urk.
2. Na uw antwoord van 22 april 2005, hebben wij hierop op 7 juli 2005 onze
klachten meegedeeld aan de Provincie Flevoland (kopie bijgesloten).
3. Op 26 juli 2005 ontvingen wij van de Provincie Flevoland antwoord op
onze klachten (kopie bijgesloten).
Helaas is het voor ons financieel onmogelijk om een beroep te doen op
professionele juridische bijstand; daarom in beperkte taal een korte toelichting
op onze klachten en een kritische kanttekening bij het antwoord van de
Provincie Flevoland.
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.

In de bijlage van het antwoord van de Provincie Flevoland kunt u lezen bij
punt 1. dat de Provincie Flevoland nogmaals afwijzend reageert op de gestelde
klacht, verwijzend naar artikel 37 en 39 van de Wet bodembescherming.
Zij oppert dat de termijn van vier jaar pas ingaat NA de afgegeven beschikking
van een ernstig geval van bodemverontreiniging die een urgente sanering
behoeft. Hoogst aannemelijk heeft de Provincie Flevoland dit laten toetsen
door een jurist die haar dan ook had moeten wijzen op artikel 29 lid 2. waarin
wordt gesteld dat de Provincie Flevoland uiterlijk binnen vijftien weken na
ontvangst van het nader onderzoek, in een beschikking dient vast te stellen
dat het een ernstige vervuiling betreft en dat het een urgente sanering behoeft.
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Mogelijk gemakshalve heeft de Provincie Flevoland het Nader onderzoek van
de Grontmij gewoon 3 jaar laten liggen en totaal geen notie geschonken aan
de verontrustende eindconclusie, waarin wordt gesteld dat het hier een ernstige
vervuiling betreft met actueel gevaar voor de volksgezondheid.
Pas in het voorjaar van 2004, nadat mevrouw Pasterkamp een dringend
verzoek richtte aan de Burgermeester van Urk, om bij de Provincie Flevoland
te pleiten voor een snelle sanering en opheldering van het rapport en de
gevaren, kwam Lelystad in beweging, mede onder druk van de steeds meer
groeiende belangstelling van lokale- en nationale pers. De 3 jaren daarvoor
werd er totaal géén acties ondernomen en werden de betrokken bewoners
slechts zéér oppervlakkige geïnformeerd en in het geheel niet geïnformeerd
over mogelijke gevolgen en gevaren van de vervuiling.
De Provincie Flevoland heeft medio 2005 (weer) een nader onderzoek laten
uitvoeren door Cyncera De Straat en aan de hand hiervan wel de juiste stappen
ondernomen.
2. Zowel de Provincie Flevoland als de Gemeente Urk hebben 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.
Wat ons bijzonder tegen de borst stuit is het feit dat zowel de Provincie
Flevoland als de Gemeente Urk totaal niets hebben ondernomen om de
gezondheid van de betrokken bewoners zeker te stellen. Hoewel beide
instanties op de hoogte waren van het rapport van de Grontmij en wisten dat
de betrokken bewoners inmiddels al meer dan 20 jaar blootstonden aan de
gevolgen van deze vervuiling, lieten zij de bewoners toch nog eens 3 jaar extra
blootstaan aan de gevolgen van de vervuiling en bovendien in totale
onzekerheid; pas na interventie van mevrouw Pasterkamp kwamen beide
instanties (een beetje) tot leven.
Er volgden meerdere gesprekken tussen de betrokken instanties en de
bewoners, wat helaas géén positieve resultaten opleverde. De Provincie
Flevoland deed bijzonder haar best om de betrokken bewoners te overtuigen
dat er géén gevaar was voor de gezondheid, ondanks zéér alarmerende
waarschuwingen van o.a. Prof. L. Reijnders (VU Amsterdam) en de
Chemiewinkel Utrecht (Faculteit chemie). Het hele overleg eindigde zo’n
beetje in een bekvechterij tussen een GGD-arts uit Arnhem (v/d Weerdt) en
prof. Reijnders, waarbij het eindresultaat van de berekeningen van prof.
Reijnders ruim boven het wettelijk toegestane uitkwamen en die van dr. Van
der Weerdt er net onder. Zelfs dat net er onder deed bij beide instanties geen
alarmbellen rinkelen!
Kort samengevat: beide instanties wisten in 2001 al dat er een gevaarlijke
situatie voor handen was op en rond Wijk 8-12 en beide instanties verzaakten
bewust (of onbewust) gedurende 3 jaar om stappen te ondernemen om de
veiligheid van de bewoners te garanderen.
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Als klap op de vuurpijl durft de Provincie Flevoland nu in een antwoord op
onze klachten te stellen dat ‘er geen enkel moment geweest is dat de veiligheid
van de bewoners in gevaar is geweest’.
De Provincie Flevoland weet dat alle metingen van grondwater en lucht slechts
‘momentopnames’ zijn. Alle testen zijn kortlopende testen geweest, en met
meetwaarden die net onder die maximale grens bewegen, is het géén garantie
dat die waarden gedurende de 3 extra jaar altijd net onder de grens zijn
gebleven.
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.
Het is opmerkelijk dat zowel in het rapport van de Grontmij als in het rapport
van Cyncera De Straat géén melding wordt gemaakt van een vrijwel zekere
vervuiling van de 6 meter dikke veenlaag die onder de 4 meter dikke zand- en
kleilaag onder de woningen ligt. Op meerdere vergaderingen zijn kritische
vragen gesteld over het mijden van deze veenlaag tijdens het onderzoek.
Hoewel het grondwater in deze veenlaag ongetwijfeld veel verontreiniging
heeft meegevoerd in de richting van de grondwaterstroom, is er op deze
‘verdachte’ lokatie achter de woningen door de beide onderzoeksbureau’s
nergens dieper onderzocht dan 3 meter! Op vragen hierover werd door de
deskundigen van de Provincie Flevoland geantwoord dat hiertoe géén
aanleiding bestond!
Kortgeleden zijn wij benaderd door een onpartijdig onderzoeksbureau die voor
ons een nader onderzoek wil uitvoeren. In dit onderzoek wordt wel, de
hiervoor steeds vermeden ondergrondse veenlaag, meegenomen. Met de
resultaten van dit onderzoek verwachten wij de onvolledigheid van de vorige
onderzoeken te kunnen aantonen en de Provincie Flevoland doen besluiten om
haar visie op de sobere saneringsmethode te herzien.
Het onderzoeksbureau verwacht haar werkzaamheden rond 13 december a.s. te
kunnen aanvangen.
Het is bovendien bijzonder opmerkelijk dat de Provincie Flevoland het
onderzoek door de Grontmij als oriënterend betitelt, maar dat de Grontmij het
zelf aanduidt als nader onderzoek. In dat licht heeft de Provincie Flevoland
dan ook in 2004 het onderzoeksbureau ‘Syncera De Straat’ ingeschakeld om
het ‘nader’ onderzoek van de Grontmij nog eens dunnetjes over te doen.
Nog opmerkelijker is het feit dat het resultaat van het ‘nader’ onderzoek door
Cyncera De Straat aanzienlijk minder ernstig uitvalt als het onderzoek door de
Grontmij. Het is weliswaar suggestief, maar het laatste onderzoek van Syncera
De Straat past aanzienlijk beter in het straatje van de Provincie.
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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.
Géén van de bewoners is in staat om op eigen kosten uit te wijken naar een
vervangende woonruimte. Alléén dankzij het onverwacht bijspringen van een
goede vriend kon de familie Pasterkamp de ernstig vervuilde grond onder hun
huis op nr. 12 ontvluchten en uitwijken naar een veilig heenkomen in een
stacaravan aan de Gammels 28 A te Urk.
Weliswaar zijn ze door de Gemeente Urk geholpen aan de plek om de caravan
te plaatsen en hebben ze na lang schrijven en vragen, ten slotte 2.000 Euro
mogen ontvangen van de Gemeente Urk, als tegemoetkoming in de
verhuiskosten, de aansluitkosten van water, elektriciteit en de aanleg van een
gastank (die enkele maanden later toch weer weg moest i.v.m. niet voldoen
aan de veiligheidseisen). Daar hield dan ook meteen alle hulp op.
U begrijpt dat alles bij elkaar een zware aanslag was op de financiële positie
van de fam. Pasterkamp en een grote teleurstelling in de lokale (Christelijke)
overheid.
Om het toch nog maar een keer aan te halen: het is bijzonder pijnlijk om te
moeten lezen dat de Provincie Flevoland in haar antwoord schrijft dat er geen
enkel moment is geweest waarop de gezondheid of de veiligheid van bewoners
in gevaar is geweest, ondanks de wetenschap dat de bewoners al ruim 23 jaar
blootstaan aan die troep, er in een kleine cirkel rond Wijk 8-12 totaal al 15
mensen aan de gevolgen van kanker zijn overleden (afgelopen zomer stierven
twee jonge buurvrouwen en een buurman kort achter elkaar aan de gevolgen
van kanker), er opmerkelijk veel gevallen van miskramen en prematuren zijn
voorgekomen, er in die zelfde kleine cirkel 3 gevallen van hersentumoren zijn
voorgekomen, waarvan één met dodelijke afloop, en dat terwijl veel
buurtbewoners nog steeds chronische klachten hebben, gerelateerd aan dit type
vervuiling (de klachten werden vorig jaar in kaart gebracht door de GGD en
vervolgens ook gecatalogiseerd door de MNGM).
In dit licht durven wij dan ook te stellen dat het antwoord van de Provincie
Flevoland een keiharde leugen is!
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Zoals u inmiddels weet zit de fam. Pasterkamp nu al weer ruim een jaar in een
caravan. Met de wetenschap dat de Provincie Flevoland (versoberd en maar
voor 85%) wil gaan saneren zonder daarbij de ernstig vervuilde grond onder
nr. 12 te verwijderen, maar deze gedurende 4 tot 6 jaar te bewerken met
vacuümextractie (hierna zou de grond volgens het schrijven van de Provincie
Flevoland weer veilig moeten zijn voor haar bestemming, n.l. bewoning!), zijn
zij zich er terdege van bewust dat hun vakantiegevoel minimaal nog 6 jaar, en
meer aannemelijk misschien nog wel 10 jaar of langer, zal moeten voortduren.
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Enkele bewoners zullen tijdens de sanering hun pensioengerechtigde leeftijd
bereiken maar helaas geen beroep kunnen doen op hun spaarcenten, n.l. het
onroerend goed; immers het duurt minimaal 10 jaar voordat er schoongrond
verklaringen kunnen worden afgegeven.
Het meest onzekere feit is echter wel dat na die 10 jaar en de sobere 85%
sanering door de Provincie Flevoland, een afgegeven schoongrond verklaring
géén garantie is voor een juridisch terugdraaien van de verkoop, nadat de
nieuwe huiseigenaar heeft vastgesteld dat er vervuiling is achtergebleven.
Nu begrijpt u meteen ook dat alle bewoners in principe hebben geopteerd voor
uitkoop door de Gemeente Urk of de Provincie Flevoland. Ook het punt van
uitkoop bleek niet bespreekbaar en de betrokken bewoners kregen als enig
antwoord op hun vraag een kopietje van het antwoord van een jurist van de
Gemeente Urk, waarin werd geconcludeerd dat er geen verplichting bestond
voor zowel de Gemeente Urk als voor de Provincie Flevoland om tot uitkoop
van de betroffen bewoners over te gaan.
Als bewoners van de vervulde grond begrijpen wij natuurlijk ook dat de
Provincie Flevoland en de Gemeente Urk zuinig moeten omgaan met het
gemeenschapsgeld, maar toch niet over de rug van de betrokken bewoners!; en
dat zelfs gedurende 10 jaar of langer!
Wij hopen dan ook dat u de Provincie Flevoland en de Gemeente Urk kunt
laten inzien dat zij hun verantwoordelijkheid inzake de volksgezondheid
moeten nemen en dienen te zorgen dat deze gevaarlijke toestand z.s.m. wordt
opgelost, met verwijdering van alle giftige stoffen; het betreft hier immers
géén bedrijfsgrond maar een woonwijk met veel jonge kinderen, waarvan er
helaas al velen halfwees zijn.
Wij hebben echt onze laatste hoop op u gericht, maar hebben er het volste
vertrouwen in dat uw reactie in het voordeel zal zijn van de gezondheid van de
buurt en de betroffen bewoners.
Hoogachtend,
Namens de B4 bewonersgroep Wijk 8 te Urk,
J. Pasterkamp
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Gedurende alle gesprekken tussen de betrokken bewoners, de Provincie
Flevoland en de Gemeente Urk leek het er op dat de Provincie Flevoland de
bewoners een aandachtig luisterend oor bood. Echter op de eerst daarop
volgende vergadering bleek er totaal niets gedaan te zijn met de geopperde
voorstellen en vragen. Telkens werden er deskundigen opgetrommeld door de
Provincie Flevoland die met prachtige Slideshows en een grote beeldprojector
de bewoners ervan probeerden te overtuigen dat er absoluut géén gevaar
bestond voor de volksgezondheid. Als klapstuk werd op de één na laatste
vergadering Dr. Van de Weerdt gepresenteerd die ons wel even zou uitleggen
dat er niets aan de hand was. Tijdens deze presentatie bleef Dr. Van de Weerdt
o.a. halsstarrig volhouden dat er weldegelijk was gemeten op het zéér giftige
Vinyl Chloride (een afbraakproduct van deze vervuiling) als reactie op drie
specifieke vragen door de bewoners. Toen ondergetekende Dr. Van de Weerdt
vervolgens wees op het feit dat VC een uiterst giftige en onstabiele stof is met
een vervaltijd van slechts 4 uur (opm. 1) gaf de man stotterend en met een
rood hoofd toe dat er inderdaad dan niet gemeten was op VC.
(opm. 1): Vinyl Chloride (VC) is een uiterst giftige en instabiele stof met een
vervaltijd van slechts 4 uur. Dat wil zeggen dat er tussen het punt van laatste
meting en de daadwerkelijke analyse maximaal 4 uur mag liggen. Natuurlijk is
dan de meetmethode met actieve koolstof (buisjes) totaal ongeschikt, want er
kan immers enkele dagen tevoren een grote uitstoot van VC hebben
plaatsgevonden door een plotseling lagedrukgebied in de atmosfeer, die totaal
niet meer kan worden gemeten na die 4 uur vervaltijd. Aandringen op een
langere meting met actieve bemonstering (directe aflezing van het VC-gehalte)
werd als onnodig en zéér moeilijk betiteld. Volgens prof. Reijnders van de
VU-Amsterdam is deze methode van meten absoluut niet duur en wordt deze
veelvuldig toegepast in o.a. industriële omgevingen.
Tijdens de vergaderingen werd prof. Reijnders door de Provincie en haar
presentatoren afgeschilderd als een op sensatie beluste persoon met
opmerkingen als “wij zijn deze op sensatie beluste opmerkingen van prof.
Reijnders wel gewend”.
Deze op één na laatste vergadering werd derhalve ook in een grimmige sfeer
afgesloten en daarna werd het stil……..
Omdat wij als bewoners vonden dat de dialoog met de Provincie toch in stand
moest worden gehouden, werd besloten tot een ludieke actie waarbij de
bewoners gezamenlijk hun huizen te koop aanboden (zie ook
www.gifgrondopurk.nl). Via de pers lieten zij weten dat (desnoods met de
hulp van een mediator) toch zou worden geprobeerd om de dialoog met de
Provincie weer op gang te krijgen. Ook werd er vanaf dit punt géén extra
aandacht gevraagd via de gemelde Website (wij vonden dat we de Provincie
ook de gelegenheid moesten bieden om zonder gezichtsverlies de draad weer
op te pakken, wat gelukkig (na lange tijd wachten uiteindelijk) lukte.
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Op de laatste vergadering in Lelystad werden de diverse saneringsvarianten
besproken, van goedkoop tot zéér duur. Ook hier werd door de bewoners
aangegeven dat een sanering van 10 jaar of langer géén optie was in de
woonwijk, laat staan voor de bewoners op de vervuilde grond.
De bewoners waren het eens dat de sanering niet te veel geld mocht gaan
kosten en stelden de Provincie Flevoland voor om alsnog tot uitkoop over te
gaan. De Provincie Flevoland kon daarna de sanering in een hun passend
tijdsbestek en met een hun passende saneringsmethode, uitvoeren zonder dat
daarbij de bewoners gevaar liepen door vrijkomende afbraakproducten.
Vervolgens kon de Provincie na de sanering de woningen weer op de markt
brengen, en gezien de explosieve stijging van de prijzen van woningen in het
oude dorp van Urk, beslist ook zonder verlies weer verkopen.
Zelfs de afgevaardigde van de gemeente Urk (Dhr. R. Oost) voegde daar aan
toe dat de Gemeente Urk ook het liefste zag dat er voor deze optie zou worden
gekozen.
U begrijpt onze verbijstering, toen in de naderhand ontvangen notulen totaal
géén melding werd gemaakt van ons voorstel en de uitgesproken voorkeur van
de Gemeente Urk.
Tijdens een latere informatieavond cq (pers)conferentie waarbij de buurt werd
ingelicht door enkele deskundigen, en mevr. Bouwmeester (gedeputeerde)
vervolgens de Provincie voor ogen staande saneringsmethode bekend maakte,
werd door de aanwezigen met verbijstering gereageerd: er was totaal géén
rekening gehouden met de wensen van de bewoners en de buurt; de Provincie
koos zonder rekening te houden met geopperde bezwaren en voorstellen
gewoon voor de allergoedkoopste variant, waarbij men zelfs de ernstigste
vervuiling onder de woning op nr 12 gewoon zou laten zitten en deze
gedurende 4-6 jaar met behulp van vacuümextractie ‘schoon’ zou zuigen.
Mevrouw Bouwmeester besloot met de woorden “dit is wat de Provincie
Flevoland voor ogen staat en zo zal het worden uitgevoerd”.
Wij zien derhalve alle overleggen als zoethoudertjes en als misleidend om de
bewoners met ‘zachte hand’ naar het vooropgestelde plan te leiden.
Ik kan me voorstellen dat de Provincie besluit tot een dergelijke variant als het
een stuk bedrijfsgrond betreft. Op een tochtig en ruim industrieterrein is het
gevaar van vrijkomende afbraakproducten even groot, maar minder schadelijk.
Wij praten hier over een oude woonwijk met weinig vrije ruimte en veel
(spelende) kinderen.
Het is voor de bewoners en de buurt volstrekt onbegrijpelijk dat de Provincie
hier totaal geen rekening mee houdt.

www.mngm.nl

Met speciale dank aan:
Alle vrienden, kennissen en
onbekenden die ons door dik
en dun gesteund hebben met
raad en daad, in ons gevecht
voor een schone en veilige
leefomgeving. Zij gaven ons de
inspiratie om te vechten voor
ons grondwettelijke recht op een
schone leefomgeving.
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