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Geachte heer, mevrouw. 

Begin oktober 2013 is gestart met werkzaamheden om de braakliggende gronden aan de 
Gelevinkstraat in Nieuw Vennep weer op peil te brengen. Tijdens de werkzaamheden is door 
de aannemer asbestverdacht materiaal aangetroffen in het gebied. We hebben u hierover op 
6 november geïnformeerd (2013/57380). Inmiddels zijn de onderzoek uitslagen bekend en 
informeren wij u over het resultaat en de daaruit voortvloeiende acties. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de locatie aan de Gelevinkstraat verontreinigd 
is. De concentratie asbest in de grond ligt boven de toegestane wettelijke norm. Het betreft 
een heterogene verontreiniging. Dit betekent dat er over het gehele terrein te hoge 
concentraties asbest zijn aangetroffen. Er zijn geen respirabele vezels aangetroffen (kleine 
deeltjes die gemakkelijk door de lucht kunnen worden verspreid), waardoor er geen direct 
gevaar is geweest voor de volksgezondheid. We zullen de verontreinigde grond ontgraven 
en schone grond aanbrengen. 

Tijdens het eerste onderzoek is in omliggende gebieden, waaronder de locatie bij het nieuwe 
speelveld, visueel ook asbestverdacht materiaal waargenomen. Deze gebieden zijn in 
reactie hierop ook direct afgesloten met hekken. Aanvullend bodemonderzoek naar deze 
locaties toont aan dat op de locaties asbest in de grond aanwezig is. De concentratie asbest 
op deze locaties is echter lager dan de toegestane wettelijke norm. Wij kiezen ervoor om ook 
hier de grond te verwijderen en schone grond aan te brengen om ieder risico te vermijden. 

Ook hebben wij besloten om verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren bij het 
voormalig ontmoetingscentrum. 
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De kosten voor het saneren van de grond zijn op basis van kengetallen geraamd. Naar 
verwachting zal de sanering ongeveer € 225.000,- bedragen. 

De kosten zullen ten laste gebracht worden van het programma Kwaliteit Fysieke Omgeving 
en worden verantwoord in de Jaarrekening 2013. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester, 


