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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief: Lood in de bodem, screening specifiek gevoelige gemeentelijke 
eigendommen.

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Al langer is bekend dat lood een risico kan zijn voor de gezondheid van de mens. In 2016 is 
het RIVM echter met een nieuw rapport gekomen over de gezondheidsrisico's bij met name 
jonge kinderen wanneer ze worden blootgesteld aan lood uit de grond. De conclusie van het 
RIVM luidt dat lood in de bodem schadelijker kan zijn dan tot voor kort werd verondersteld.
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. In oktober 2017 zijn inwoners van de gemeente Vlissingen breed geïnformeerd over 
lood (in de bodem). 

Screening
De afgelopen periode is een screening uitgevoerd naar specifiek gevoelige gemeentelijke 
locaties binnen de aandachtsgebieden voor lood. Uit deze screening is naar voren gekomen 
dat op een 8-tal locaties vervolgonderzoek uitgevoerd moet worden.

Vervolgonderzoek
Het vervolgonderzoek zal in eerste instantie bestaan uit het uitvoeren van een 
bodemonderzoek, waarbij de daadwerkelijk loodconcentratie in de open grond bepaald wordt. 
Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen mogelijk risico's o.b.v. de huidige inzichten 
uitgesloten worden of maatregelen genomen worden om risico's uit te sluiten.

Communicatie
Voorafgaand aan het daadwerkelijke veldwerk t.b.v. het bodemonderzoek zullen de 
rechtstreekse gebruikers hierover mondeling of per brief geïnformeerd worden. 

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
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Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




