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Sinds 2002 wordt de verontreiniging van de voormalige stortplaats De Bult door een 

grondwateronttrekking ingeperkt. Zo kan de verontreiniging zich niet naar de omgeving verspreiden. 

De werking hiervan wordt gecontroleerd door metingen. De beheersmaatregelen en metingen 

samen worden nazorg genoemd. 

 

Nazorg is kostbaar. Een aantal jaren geleden is landelijk afgesproken in het Bodemconvenant 2016-

2020 (convenantspartijen zijn Ministerie IenW, VNG, IPO en UvW) om te onderzoeken of de nazorg 

van locaties zoals De Bult, kan worden afgebouwd. Dit moet dan wel op milieu verantwoorde wijze 

gebeuren. Adviesbureau Royal Haskoning DHV concludeerde in 2015 al dat de actieve beheersing van 

De Bult niet noodzakelijk lijkt te zijn. Het grondwater rondom de stort is niet of nauwelijks 

verontreinigd, en het onttrokken water uit de stort zelf ook niet. Tijdens een bijeenkomst eind 2018 

bleek dat een aantal omwonenden hier niet gerust op is. Zij maken zich zorgen over mogelijke 

gezondheidsrisico’s, en over de verkoopbaarheid van hun woningen. Bovendien heeft de gemeente 

Leiden in 2003 volgens hen schriftelijk toegezegd dat de onttrekking eeuwigdurend in stand zal 

worden gehouden.  

 

Om tot een zorgvuldige afweging te komen en om de ongerustheid bij omwonenden weg te nemen 

hebben de gemeente en bewoners afspraken gemaakt. Advocatenkantoor Stibbe heeft getoetst of 

de afbouw van de beheersmaatregelen juridisch wel mogelijk is, gezien de  afspraken uit het 

verleden. In opdracht van de gemeente Leiden hebben onderzoeksinstituut Deltares en adviesbureau 

Tauw daarnaast een technische second opinion uitgevoerd op het advies van Royal Haskoning DHV. 

Deze acties zijn uitgevoerd in overleg met de gemeente, de Omgevingsdienst,  

bewonersvertegenwoordigers en Stichting Bodembeheer Nederland, die het proces in opdracht van 

de gemeente begeleidt. 

 

De conclusie van beide adviezen is: Het afbouwen van de maatregelen is juridisch mogelijk. Wel heeft 

de gemeente instemming nodig van de Omgevingsdienst voor een gewijzigde aanpak. Daarbij hoort 

ook de mogelijkheid tot inspraak door omwonenden. Uit de technische second opinion blijkt dat 

afbouw van de beheersmaatregelen verantwoord is. Wel wordt geadviseerd een aantal zaken 

(hydrologische situatie, uitbreiding monitoringsnet) eerst beter te onderzoeken. 

 

De gemeente zal daarom nu eerst aanvullend onderzoek laten uitvoeren. Pas als ook uit dit 

onderzoek blijkt dat afbouw van de beheersmaatregelen verantwoord is, zal de afbouw worden 

voorbereid. Dit gebeurt dan stapsgewijze en gecontroleerd. Zo blijven de beheersvoorzieningen 

voorlopig ‘stand-by’. Pas als uit monitoring over een reeks van jaren blijkt dat er geen milieu risico’s 

zijn ontstaan, kan de nazorg definitief worden afgebouwd. De bewoners(vertegenwoordigers) blijven 

uiteraard bij de vervolgstappen betrokken. 

 


