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Verzenddatum 
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Geachte heer, mevrouw. 

Op 17 oktober 2013 ontvingen wij vragen van de fractie van de CDVP over de vondst van 
asbest op het braakliggend terrein dichtbij het tijdelijk parkeerterrein in de Nieuwe Kom te 
Nieuw Vennep. Onderstaand treft u de antwoorden aan. 

Vraag f; /s de portefeuillehouder hiervan op de hoogte? 

Antwoord: ja. 

Vraag 2: Zijn de inwoners in de buurt van dit gebied geïnformeerd? 

Antwoord: ja. Ook over de voortgang en resultaten van de risicotoetsing (zie het antwoord op 
vraag 4) zullen de omwonenden worden geïnformeerd. 

Vraag 3; Hoe zit het met de informatie naar bezoekers in dit gebied? 

Antwoord: de locatie is na de vondst van de verdachte materialen direct afgezet met hekken, 
zodat het gebied voor bezoekers tot nader order niet toegankelijk is. 
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Vraag 4: op welke termijn worden de werkzaamheden opgepakt om de asbest te 
verwijderen? 

Antwoord: het aanvullende onderzoek wordt momenteel verricht en de resultaten zijn binnen 
twee weken bekend. Dan kan een inschatting gemaakt worden van de uit te voeren 
werkzaamheden. Indien nodig zullen deze dan zo snel mogelijk worden uitgevoerd. 

Bovenstaande is conform de standaard procedures die gelden bij de vondst van verdacht 
materiaal. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

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


