MEMORANDUM
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Provinciale Staten

VAN

Gedeputeerde A. Schaddelee

DOORKIESNUMMER

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP

Stand van zaken drugslab Spoorlaan Overberg

Geachte leden van Provinciale Staten,
Met dit memo wordt u geïnformeerd over de stand van zaken ter plaatse van het drugslab aan de Spoorlaan te
Overberg.
Op 18 maart 2020 heeft de politie een doorzoeking uitgevoerd op een perceel aan de Spoorlaan 35 te Overberg,
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de doorzoeking is geconstateerd dat op het perceel een bijgebouw is
ingericht als drugslaboratorium. Er zijn op het perceel diverse waterpartijen aangetroffen die vervuild zijn met
chemicaliën van het drugslab. Vanuit het drugslab is ook lozingspunt voor vervuild afvalwater aangetroffen.
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er drugsafval is begraven op het terrein. De eerste metingen door de politie
hebben uitgewezen dat de afvalstoffen die ter plaatse zijn vrijgekomen waarschijnlijk in grote hoeveelheden in de
bodem en oppervlaktewater terecht zijn gekomen.
De gemeente heeft een oriënterend bodemonderzoek uit laten voeren. Hieruit is gebleken dat zowel de grond als
het grondwater zijn verontreinigd met stoffen die bij het vervaardigen van drugs worden gebruikt. In opdracht van
de gemeente is een deel van de verontreinigde grond afgegraven en is het terrein opgeschoond. De RUD Utrecht
heeft in onze opdracht een aanvullend bodemonderzoek uit laten voeren. Dit aanvullend onderzoek, dat op dit
moment nog in uitvoering is, heeft als doel om de omvang van de verontreiniging in grond en grondwater vast te
stellen. Op basis van dit onderzoek dient het bevoegde gezag de veroorzaker aan te spreken om de sanering van
de bodem uit te voeren.
Uit een juridische analyse is gebleken dat de gemeente vanuit de Wet milieubeheer (Wm) het bevoegde gezag is.
De gemeente zal daarom als bevoegd gezag na het aanvullend onderzoek de vervolgstappen richting de
veroorzaker nemen. Indien de veroorzaker de bodemsanering niet uitvoert, zal de gemeente de bodemsanering
op zich nemen. De kosten van de bodemsanering zullen dan, indien mogelijk, achteraf op de veroorzaker worden
verhaald.
Op vrijdag 8 mei jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gemeente (wethouder Jorg). Hierin is
gesproken over de stand van zaken en is overeengekomen dat wij de gemeente zo goed mogelijk zullen
ondersteunen, zowel met kennis omtrent bodemverontreiniging en -sanering als financieel via
subsidiemogelijkheden. We begrijpen dat de financiële consequenties voor de gemeente groot zijn, als de situatie
zich voordoet dat de gemeente de bodemsanering uit moet voeren en de kosten niet te verhalen zijn op de
veroorzaker. Daarnaast zullen we de gemeente helpen bij de subsidieaanvraag. Indien de standaard
subsidiemogelijkheid niet voldoende is, zal worden bekeken welke additionele mogelijkheden er zijn.
Bij dit memo is ter informatie de raadsinformatiebrief d.d. 2 juni 20202 gevoegd, die de gemeente heeft opgesteld
om de leden van de gemeenteraad over de stand van zaken te informeren.

