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Geachte heer/mevrouw, 

 

Begin juli 2016 hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over het verontreinigde 

grondwater in het gebied tussen de Hanepoel en de Waltmanstraat. Inmiddels zijn er 

meerdere onderzoeken geweest om de begrenzing van de verontreiniging vast te stellen. 

Het laatste onderzoek hebben wij afgerond. Met deze brief informeren wij u over de stand 

van zaken. 

 

Analyse van het laatste onderzoek 

Door middel van de onderzoeken is de horizontale omvang van de verontreiniging 

vastgesteld. De grens van de grondwaterverontreiniging loopt over de kavels van de 

Waltmanstraat 9 tot en met 29. Geconcludeerd is in het onderzoeksrapport dat de 

aangetroffen verontreiniging geen risico oplevert voor uw gezondheid.  

 

Wat is het vervolgtraject? 

Wij hebben de eindrapportage aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaal aangeboden.  

De Omgevingsdienst is namens de Provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor de 

bodemkwaliteit. Zij zal na bestudering van de onderzoeksresultaten besluiten wat de 

vervolgstappen zijn. 

Dat kan verder onderzoek zijn, of een besluit dat de grond al dan niet gesaneerd moet 

worden. 

 

Wanneer is er meer duidelijk over wel/niet saneren 

Als voldoende onderzoek is uitgevoerd, neemt de Omgevingsdienst een besluit of er een 

noodzaak is om te saneren. De standaardproceduretijd hiervoor bedraagt 15 weken. Als 
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besloten wordt om de grond te saneren dan wordt er een saneringsplan opgesteld. In dat 

geval zal het nog ongeveer een jaar duren voordat daadwerkelijk gestart wordt met de 

sanering. Deze termijn is nodig voor het aansprakelijk stellen van de ‘veroorzaker’ van de 

verontreiniging, opstellen van een saneringsplan en de daarbij behorende 

vergunningentraject.  

 

Eventuele maatregelen op korte termijn 

In de brief van begin juli hebben we u geïnformeerd over de resultaten van het 

drinkwateronderzoek en de door PWN op basis hiervan genomen maatregelen.  

De uitkomsten van het laatste onderzoeksrapport zijn voor nader onderzoek voorgelegd 

aan het PWN. Op basis hiervan besluit PWN of ze preventief ook drinkwaterleidingen in 

de Waltmanstraat vervangt. 

Mocht het PWN hiertoe besluiten dan wordt u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. 

 

Luchtonderzoek 

Op het adres Waltmanstraat 29 heeft onderzoek van de luchtkwaliteit plaatsgevonden. 

Dat heeft geen verdere bijzonderheden opgeleverd.  

 

Waar kunt u terecht met uw vragen? 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande. 

Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente Haarlemmermeer, Simone Beerkens, tel. 023 

567 43 98. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De gemeente Haarlemmermeer, 

namens deze, 

de gebiedsmanager, 

 

 

Hannie van den Bosch 
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