Lelystad, 06-03-2015.
Per Koerier

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad
Postbus 91
8200 AB Lelystad.

Geachte Burgermeester en Wethouders,
Betreft vergunning
Onderwerp: HUTTENBOUWWEEK 2015 (e15009)
Aanvrager: Stichting Schateiland Waterwijk
Datum: 20 t/m 23 juli 2015
Locatie: Schateiland (Voorstraat 503)
Omdat hutten meestal gebouwd worden van sloophout, dat vaak geïmpregneerd is, zoals pallets, het
volgende van de website:
http://www.hetechtenieuws.org/2015-03-03.php :
Quote:
GGD adviseert geen geïmpregneerd hout te zagen of te verbranden
Gemeente- en Kinderparadijs Purmerend hebben 4 maart een afspraak hoe hier in de toekomst mee
om te gaan.
Door Henk Niggebrugge, 03 maart 2015
N.a.v. eerdere edities over geïmpregneerd hout en een bericht van een bezoekster van het
Kinderparadijs te Purmerend stelde ik vragen aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
(VRZW).
Dit omdat de samenstelling en herkomst van de soorten hout waar de kinderen mee spelen niet
bekend zouden zijn. VRZW stuurde de vragen door aan GGD Zaanstreek-Waterland. De GGD
kwam daarop met het advies (2015-02-02) aan Gemeente Purmerend ervoor te zorgen dat er
geen Chroom- of Arseen houdend hout verzaagd of verbrand wordt op het kinderparadijs te
Purmerend.
Na mijn verzoek om reactie i.v.m. deze editie heeft de GGD ook bevestigd dat men
verduurzaamd hout visueel niet kan onderscheiden van onbehandeld hout (zie ook uitspraak
rechtszaak). De GGD gaf daarop ook het algemene advies (2015-02-17) om alleen hout te
verbranden waarvan men zeker weet dat het niet geïmpregneerd is (bijv. geen sloophout).

ADVIES GGD
Op 14 augustus 2014 vroeg ik aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland of zij Gemeente Purmerend
gaan adviseren, het spelen met en verbranden van geïmpregneerd hout op het kinderparadijs, te
verbieden. Ik stuurde daarbij de officiële uitspraak dat behandeld hout visueel niet te onderscheiden
is van onbehandeld hout. En de link naar de Chroom-6 zaak bij defensie, hetzelfde Chroom-6
waarmee veel hout is geïmpregneerd. Daarop kwam de volgende reactie:
Datum: 2 februari 2015 14:48 uur
Onderwerp: Re: Spelen met Chroom-6
Geachte heer Niggebrugge,
Naar aanleiding van uw melding hebben de collega’s van de afdeling medische milieukunde van de
GGD Zaanstreek-Waterland contact gehad met de gemeente Purmerend. Het volgende advies is aan
de gemeente Purmerend uitgebracht:

"Naar aanleiding van een melding signaleert GGD
Zaanstreek- Waterland dat er bij het Kinderparadijs in
Purmerend mogelijk geïmpregneerd hout wordt verbrand.
Het verbranden van geïmpregneerd hout kan mogelijk tot het
ontstaan van gezondheidsrisico’s leiden. De GGD adviseert
om deze redenen de gemeente om maatregelen te nemen.
Het advies van de GGD is om ervoor te zorgen dat er geen
chroom- of arseen houdend hout verzaagd of verbrand wordt
op deze plek."
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Petra Smits
Beleidsmedewerker risicobeheersing - A
Brandweer Zaanstreek-Waterland
Brandweer Zaanstreek-Waterland maakt deel uit van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112,1508 XB, Zaandam
Postadres: Postbus 150, 1500 ED, Zaandam
Meer weten over Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland?
Kijk eens op : www.vrzw.nl
Knip
Ook op deze website zijn de volgende links aan te klikken:
Zie ook:
Veiligheidsregio Haaglanden adviseert verbod op geïmpregneerde pallets bij
vreugdevuren
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gaat ook
gemeenten informeren over gevaren geïmpregneerd hout
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
gaat ook gemeenten informeren over gevaren geïmpregneerd hout
Problemen met Chroom-6 al veel langer
bekend bij overheid
Veiligheidsregio Zeeland gaat aan de slag
met info over geïmpregneerd hout
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. geïmpregneerd hout in
het algemeen

Einde quotes.
We verzoeken u dan ook, in de vergunning op te nemen, dat er alleen schoon (niet
geïmpregneerd met b.v. wolmanzouten, waarin Chroom 6, arseen en koper zitten) sloophout en
pallets worden gebruikt tijdens het hutten bouwen en eventueel bij het verbranden van het
hout. En dit vanwege de grote gezondheidsrisico’s die het gebruiken van dit hout door
kinderen en volwassenen met zich mee brengen.
Vriendelijke groet,
Miep Bos
Lelystad
Webmaster van www.wolmanzouten.nl
CC Media, Gemeenteraad per e-mail.

