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onderwerp Acties naar aanleiding van asbest naast park Vijfhuizen 

Geachte heer, mevrouw. 

Bij de werkzaamheden aan het park Vijfhuizen is door de aannemer op een aangrenzend 
stuk (gemeente)grond asbestverdacht materiaal aangetroffen. Hiervan zijn wij op 22 april 
2014 op de hoogte gesteld. 

Na deze melding zijn direct maatregelen genomen door een milieutechnisch onderzoek te 
laten uitvoeren en de bewoners te melden dat er vermoedens van asbest zijn. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat het inderdaad om asbest gaat. Het betreffende terrein was al 
afgesloten voor publiek vanwege de aanleg van het park, zodat aanvullende maatregelen 
niet nodig waren. 

Op 16 mei 2014 hebben wij de resultaten van het onderzoek ontvangen. Zowel boven als in 
de grond is asbest aangetroffen. Er zijn geen respirabele vezels (kleine deeltjes die 
makkelijk via de lucht worden verspreid) aangetroffen, waardoor er geen direct gevaar voor 
de volksgezondheid is. De concentratie asbest ligt net 1 punt beneden de maximaal 
toegestane norm. Gegeven de locatie en om risico in de toekomst uit te sluiten, kiezen wij 
ervoor de grond volledig te saneren. Dit houdt in dat de vervuilde grond wordt afgegraven en 
er schone grond voor terug komt. 

De kosten voor deze sanering zijn geraamd op € 25.000, gebaseerd op kengetallen en het 
afgraven van 250 m3 grond. De kosten zullen ten laste worden gebracht van het programma 
Kwaliteit Fysieke Omgeving en worden verantwoord in de najaarsrapportage 2014. 
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Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeesler en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
dë secretfiris, de DK^emeester, 


