SamenBeterNieuwkoop
Nieuwkoop, 13 januari 2011
Betreft:
vragen n.a.v. recente persberichten over (rest)vervuiling rond tankstation Texaco in Woerden met
mogelijke consequenties voor o.a. inwoners van Nieuwkoop.

Geacht college,
De fractie van SamenBeterNieuwkoop is geschrokken over recente berichten in het AD Groene Hart
van 31 december 2010 en 12 januari 2011 over vervuiling in de vorm van bodemverontreiniging
veroorzaakt door tankstation Texaco, gevestigd in de gemeente Woerden. Die verontrusting wordt
voornamelijk verstrekt door de volgende uitspraken in de desbetreffende artikelen:
“ernstige vervuiling die schadelijk kan zijn voor mens, plant en dier zit al jaren in de grond bij een
pompstation aan de Leidsestraatweg (gemeente Woerden). Een snelle sanering in het
waterwingebied is hard nodig”;
“de kwaliteit van het drinkwater dat Oasen voor bewoners van Nieuwkoop en Bodegraven oppomt,
wordt bedreigt door enstige vervuiling in de grond”;
“met grootschalige saneringsoperaties in de jaren tachtig en negentig is geprobeerd verontreinigde
stoffen uit de ondergrond te verwijderen. Nu blijkt dat dit niet is gelukt. De bodem is nog altijd ernstig
verontreinigd;
“overigens komt uit dit gebied opgepompt water niet uit de kraan in Woerden. Dit komt terecht bij
bewoners in Nieuwkoop en Bodegraven. De provincie vreest echter dat de giftige stoffen in de grond
ook tuinen en leidingen aantast”.
Reden voor de fractie van SBN de volgende vragen te stellen:
1.

kwamen deze artikelen voor uw college ook als een verrassing. Zo ja welke actie
heeft u inmiddels ondernomen of gaat u ondernemen om een beeld te vormen van de ernst en
omvang daarvan?

2.

Zo nee, sinds wanneer bent u dan al op de hoogte van deze verontreiniging, in hoeverre en op
welke wijze is de raad hiervan in kennis gesteld en.welke maatregelen heeft u genomen.

3.

Geven de aangehaalde artikelen een juist en compleet beeld van de problematiek.

4.

Welke verantwoordelijkheid neemt u als college richting Oasen en de provincie.

5.

Ziet uw college nog een rol weggelegd in het kader van informatieverstrekking aan
omwonenden. Zo neen, waarom niet. Zo ja welke en hoe ziet dat plan van aanpak eruit en
welke termijn.

Gelet op de ernst van deze kwestie ziet SBN beantwoording op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groeten.
Aat van Putten namens SamenBeterNieuwkoop

