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Aan de Kromme Haagdijk ligt, ter hoogte van de hoogspanningslijnen, een braakliggend terrein. De
gemeente is eigenaar van dit terrein (bosje). Dit voorjaar heeft de gemeente op het terrein een
bodemonderzoek laten uitvoeren. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitkomsten van dit
onderzoek.

Op het kaartje hierboven kunt u zien om welk terrein het gaat.

Uitkomsten bodemonderzoek
De uitkomsten van het bodemonderzoek zijn als volgt:




In de bodem van het terrein is een verontreiniging aangetroffen van metalen. Ook zijn er restanten
(stukjes) van oude dakplaten aangetroffen, waarin zich asbest bevindt
De verontreiniging blijft beperkt tot alleen dit terrein en hangt samen met oude bedrijfsactiviteiten op
deze locatie
Er is sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Dit wil zeggen dat de hoeveelheden
aangetroffen stoffen boven de milieukundige norm liggen. Het zegt niets over een eventueel
gezondheidsrisico

Geen sprake van een extra gezondheidsrisico
Bij de gemeente is bekend dat er regelmatig kinderen op het terrein gespeeld hebben. Door de GGD is een
beoordeling gemaakt in hoeverre gebruikers, zoals spelende kinderen in dit bosje, een gezondheidsrisico
lopen door de verontreiniging in de grond. Uit de beoordeling blijkt dat er geen sprake is van een extra
gezondheidsrisico. Dit geldt zowel voor de aanwezige metalen als asbest. Omdat er geen sprake is van
risico’s, hoeft de bodem niet te worden gesaneerd.
Hekwerk om het terrein
Nu de uitkomsten van het bodemonderzoek bekend zijn, gaat de gemeente maatregelen nemen op het
terrein. Deze week wordt er een hekwerk om het terrein geplaatst, om verspreiding van het asbest te
voorkomen. Dit is een tijdelijke oplossing. Later dit jaar gaat de gemeente bekijken hoe het terrein
toekomstbestendig ingericht kan worden. Dit gebeurt in overleg met de buurt. Voordat dit gebeurt, worden de
losse stukjes asbest opgeruimd. Dat is nu niet mogelijk, omdat er in deze periode van het jaar een sterke
begroeiing staat.
Communicatie
Afgelopen woensdag zijn de omwonenden van het terrein met een brief geïnformeerd over de uitkomst van
het bodemonderzoek. Deze brief is opgesteld in afstemming met Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid
van de GGD Brabant-Zuidoost. Bij de brief zit ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden
over asbest. Voor vragen kunnen de bewoners bellen naar de gemeente. Specifieke vragen over asbest en
gezondheid kunnen zij stellen aan Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD Brabant-Zuidoost.
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