
Den Haag, 28 februari 2011, 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

De fractie van D66 is benaderd door eigenaren van woningen aan de Laan van Vredestein. Zij ontvingen op 

3 oktober 2008 een brief van de Gemeente Den Haag waarin de gemeente hun toestemming vroeg voor het 

op korte termijn uitvoeren van 360 grondboringen op 120 percelen, omdat hun huizen op een lijst van 

mogelijk vervuilde locaties waren geplaatst. 

De Bewonersvereniging Laan van Vredestein heeft vervolgens naar eigen zeggen contact opgenomen met 

de gemeente en de projectleider er van overtuigd dat deze dure grondboringen overbodig waren omdat het 

terrein van de voormalige Vredestein bandenfabriek voorafgaand aan de bouw van hun huizen al meerdere 

malen uitvoerig was onderzocht. Naar verluidt, zijn er na het sluiten van de fabriek maar liefst dertien 

bodemonderzoeken uitgevoerd, zonder dat daarbij problemen waren gevonden. 

De Bewonersvereniging heeft de gemeente tevens een kopie van het laatste relevante bodemonderzoek 

toegestuurd. De gemeentelijke projectleider zou de Bewonersvereniging daarop telefonisch hebben laten 

weten dat de gemeente van mening was dat de bewoners gelijk hadden en dat de gemeente ‘voorlopig zou 

afzien van het voorgenomen bodemonderzoek’. Wel zouden de huizen in het openbare Bodem Informatie 

Systeem (BIS) vooralsnog te boek blijven staan als ‘mogelijk vervuild’. 

Op dit moment staan de 120 huizen op de Laan van Vredestein hierdoor nog steeds te boek als mogelijk 

vervuild. Dit heeft gevolgen voor de verkoopbaarheid van deze huizen. Nog altijd hebben de eigenaren van 

de gemeente geen officieel bericht, i.c. een brief, van de gemeente ontvangen over de voortgang of over een 

besluit aangaande de noodzaak van het uitvoeren van verdere bodemonderzoeken. 

Met inachtneming van artikel 38 van het reglement van de orde heeft de fractie van D66 de volgende 

vragen: 

1. Is het college met D66 van mening dat het ongewenst is dat huiseigenaren zo lang in onzekerheid 

worden gelaten over de status van vervuiling van de grond waarop zij wonen? 

2. Zo ja, welke stappen gaat het college nemen om er voor te zorgen dat deze huiseigenaren op korte 

termijn uitsluitsel krijgen? 

3. Indien de gemeente van mening is dat verder bodemonderzoek inderdaad overbodig is, welke stappen 

gaat het college dan nemen om er voor te zorgen dat de huizen aan de Laan van Vredestein van de lijst van 

‘mogelijk vervuilde locaties’ verdwijnen en dat de eigenaren hierover worden geïnformeerd? 

4. Hoeveel meer van dit soort gevallen, waarin bewoners in afwachting zijn van een definitief bericht over 

de status van vervuiling van de grond waarop ze wonen, zijn er op dit moment in Den Haag? 

Hoogachtend, 

Tobias Dander 

 


