
 

Raadsbrief Raadsvragen verontreinigde grond Plan 
Noord 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 
Zaaknummer: 696383 
 
 
Geachte raad, 
 
Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die raadslid Hans Langbroek, 
fractievoorzitter van Het Enkhuizer Alternatief (HEA) aan ons college stelde. 
 
Aanleiding 
Op 22 januari 2018 zijn raadsvragen gestelde over de verontreinigde grond in de wijk Plan Noord. 
 
Vraagstelling fractie HEA 
In Plan-Noord is de grond van een groot aantal percelen zeer ernstig verontreinigd met lood, koper en 
zink. De bewoners van de betreffende percelen zijn in 1996 en 1997 geïnformeerd over de 
vervuilingen. 
In 1997 hebben de bewoners van de wijk bedenkingen ingediend, waarop een beschikking van de 
provincie is gekomen. De bewoners hebben tegen deze beschikking bezwaar ingediend, welks door 
de gemeente ongegrond is verklaard na een onderzoek door de gemeente. 
 
Over bovenstaande heeft Het Enkhuizer Alternatief (HEA) onderstaande vragen, mede ook naar 
aanleiding van de aangekondigde sloop van een aantal woningen in het kader van upgraden van de 
wijk Plan-Noord. 
 
Informatieverstrekking 
We hebben de antwoorden op onderstaande vragen samen met de RUD NHN opgesteld. Hieronder 
treft u eerst de vragen (cursief) aan en daaronder de betreffende antwoorden. 
 
Vraag 1.  
a. Zijn de interventiewaarden voor lood, koper, zink en koolwaterstoffen nog actueel?  

 
De interventiewaarden voor koper, lood en zink zijn niet veranderd. De waarde voor PAK is iets ruimer 
geworden (in alle monsters waar in 1995 een interventiewaarde voor PAK werd overschreden zou dat 
tegenwoordig niet meer het geval zijn). 
 
b/c Zou er tegenwoordig anders worden besloten bij het aantreffen van dergelijke gehalten lood, 

koper, zink en koolwaterstoffen? 
 
Ook tegenwoordig wordt vooral gekeken naar risico’s, alleen de manier waarop dit wordt getoetst is 
veranderd. In 2016 is een nieuw onderzoek gedaan naar mogelijke verspreiding van verontreiniging in 
Plan Noord (mede naar aanleiding van raadsvragen). In dit onderzoek is ook een nieuwe risico-
beoordeling gedaan. De uitkomst hiervan was dat er voor het bodemgebruik “wonen met tuin” geen 
sprake is van risico’s.  
Overigens is in 1996 een aanvullend onderzoek verricht naar de bovengrond van een aantal tuinen in 
de als meest verdacht aangemerkte gebieden. Er werden daarbij geen sterke verontreinigingen 
aangetroffen. De waarden voor lood bleven onder de interventiewaarde van 530 mg/kg en ook onder 
de niet-officiële toetsingswaarde voor blootstelling van kinderen van destijds (360 mg/kg). 
Tegenwoordig wordt hiervoor een toetsingswaarde van 390 mg/kg gehanteerd, maar ook deze 
waarde is niet officieel vastgelegd.  
 
Vraag 2. 
a. Gaat het bij de informatie in 2014 over dezelfde verontreiniging als in de jaren ’90? 

 
Ja. 

 
 
 



 

 
b. Waarom was de informatie in 2014 summier? 

 
De informatie in 2014 is verstrekt door eigenaar Welwonen en was gericht aan de huurders.  
 
Vraag 3. 
Zijn alle bewoners na de informatie uit de jaren 90 volledig geïnformeerd? 
 
In 2014 is gebleken dat nieuwe huurders niet altijd door de verhuurder werden geïnformeerd over de 
verontreiniging. Naar aanleiding hiervan heeft Welwonen alle huurders geïnformeerd. Woning-
eigenaren worden bij aankoop altijd geïnformeerd over de verontreiniging omdat de verontreiniging 
geregistreerd staat bij het kadaster. 
 
Vraag 4. 
Is onderzocht welke gevolgen de vervuiling op de gezondheid van de bewoners heeft gehad? 
 
Nee, dit is niet gebeurd. Dit is ook niet gebruikelijk. Risico’s worden berekend met een rekenmodel 
waarin een aantal zogenaamde “worst case” aannames zijn verwerkt. 
Het effect op mensen die al dan niet op de hoogte waren van de verontreiniging is moeilijk te 
onderzoeken. Een mogelijk effect wat een gezondheidsonderzoek zou kunnen opleveren is 
vervolgens moeilijk te relateren aan de verontreiniging omdat ook veel andere factoren een rol kunnen 
spelen.  
 
Vraag 5. 
a. Hoe wordt in de nieuwe situatie omgegaan met de verontreiniging? 
 
Bij sloop en nieuwbouw van woningen geldt op grond van artikel 8 van de Woningwet dat een 
bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek kan het 
nodig zijn dat sanerende maatregelen nodig zijn.  

 
b. Is sloop van woningen aanleiding om van bewoning vrijkomende gronden te gaan saneren? 
 
De bodemonderzoeksplicht die is genoemd bij 5a geldt voor de bouw van woningen en andere 
bouwwerken waarin mensen verblijven en is dus alleen van toepassing op locaties waar na sloop 
nieuwbouw gaat plaatsvinden. Kosten van onderzoek en eventuele sanerende maatregelen zijn voor 
rekening van de ontwikkelende partij. 
 
Vervolg 
Geen. 
 
 
Enkhuizen, 20 februari 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Enkhuizen 
De secretaris,   De wnd. burgemeester, 
 
 
 
Mevr. mr. M.J. Schadé  Mevr. A. van Vliet-Kuiper 
 

 


