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Raadsinformatiebrief: Lood in de bodem, resultaten bodemonderzoeken specifiek gevoelige
gemeentelijke locaties binnen de aandachtsgebieden voor lood.
Geachte heer/mevrouw,
Inleiding
Per Raadsinformatiebrief van 21 december 2017 (kenmerk 813326/814729) hebben wij u
geïnformeerd over het in 2016 verschenen RIVM rapport betreffende de gezondheidsrisico's
bij met name jonge kinderen wanneer ze worden blootgesteld aan lood uit de grond.
Naar aanleiding van dit rapport is een Zeeuwse werkgroep diffuse verontreiniging opgericht.
Deze werkgroep heeft een voorstel voorbereid voor de aanpak en de wijze van communicatie
over lood, het “Stappenplan voor de Zeeuwse gemeenten ten aanzien van diffuse
loodverontreiniging in de bodem”.
In oktober 2017 zijn inwoners van de gemeente Vlissingen breed geïnformeerd over lood (in
de bodem).
Vervolgens zijn in de eerste helft van 2018 bodemonderzoeken uitgevoerd op een achttal
gemeentelijke locaties waar uit screening naar voren is gekomen dat een vervolgonderzoek
uitgevoerd moet worden, omdat er mogelijk een risico aanwezig is op contact met verhoogde
loodconcentraties
Resultaten bodemonderzoek
De resultaten van de bodemonderzoeken zijn inmiddels bekend. Hieruit blijkt dat op een viertal
locaties overschrijdingen zijn aangetroffen van de advieswaarden voor lood in de bodem. Het
gaat om de locaties Bakkersgang 2, Marnixplein ong., Padweg ong. en volkstuinen
Hudsonstraat.
Vervolg en communicatie
In het eerder genoemde Stappenplan opgesteld voor de Zeeuwse gemeenten ten aanzien van
diffuse loodverontreiniging in de bodem, wordt o.a. een advies gegeven over het
handelingsperspectief bij overschrijding van de advieswaarde.
De overschrijding van de advieswaarde voor de locaties Bakkersgang 2, Marnixplein ong.,
Padweg ong. en volkstuinen Hudsonstraat is zodanig beperkt dat volstaan kan worden met
een ‘Algemene communicatie’. Met de actie uit oktober 2017 is hieraan voldaan. Hiernaast zal
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voortaan jaarlijks (in het voorjaar) gemeentelijke communicatie plaatsvinden (via website en
BGK) om de aandacht voor lood te blijven vragen.
Volkstuinen Hudsonstraat
Vanwege het gebruik van de volkstuinen aan de Hudsonstraat en omdat de gemeente hier als
verhuurder optreedt, zullen de huurders in een persoonlijk gesprek geïnformeerd worden over
de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek. Dit gesprek vindt plaats op 8 oktober.
Daarnaast zal aan de huurders een nieuwe huurovereenkomst aangeboden worden, waarin
de risico’s van de aangetroffen loodconcentraties zijn vastgelegd. Het gaat hier met name om
risico’s voor kinderen van 0-6 jaar, wanneer zij in aanraking komen met de open grond.
Volgens het eerder genoemde RIVM rapport leidt dit mogelijk tot een lagere IQ-score.
De omgeving zal worden geïnformeerd middels een artikel op de gemeentelijke website en in
de BGK.
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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de burgemeester,
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