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Onderwerp beoordeling gezondheidsrisico's grond 

Geacht College, 

In de gemeente Barneveld is op een aantal nieuwbouwlocaties grond gebruikt die niet aan de regels 
voor nieuwbouwgrond voldoet. U hebt GGD Gelderland-Midden gevraagd om te beoordelen of die 
grond gezondheidsrisico's oplevert voor de bewoners van die plekken. In deze brief vindt u de 
definitieve resultaten van onze beoordeling. 

Conclusie 
Deconclusie van de GGD is dat deze grond géén gezondheidsrisico's oplevert voor de bewoners of 
gebruikers (bijvoorbeeld speiendé kinderen) van dêplëkkën waar de^grond ligt: - — 

Beoordeling 
De GGD heeft de gezondheidsrisico's beoordeeld op basis van het bodemrapport van Vink BV, 
rapportnummer P2015-1589, 3/11/2015. 

-In de-gebruikte grond zaten te hoge concentraties van bepaalde stoffen, met name styreen en 
aromatische oplosmiddelen. Daarom voldoet de grönd niet aan-de-eisen die-de-wet-aan-
nieuwbouwgrond stelt. 

De eisen (normen) die de wet aan nieuwbouwgrond stelt zijn bedoeld om de gezondheid van mensen 
te beschermen, maar ook om de kwaliteit van de bodem te waarborgen voor dieren en planten. 
Planten en dieren hebben eerder effecten van sommige stoffen dan mensen. Dat betekent dat de 
normen voor die stoffen lager zijn dan nodig is voor het beschermen van onze gezondheid. Daardoor 
kan het zo zijn dat grond die niet aan de regels voldoet, toch geen gezondheidsrisico's oplevert voor 
mensen. 

In deze partij grond liggen de concentraties van alle stoffen ruim onder de concentraties waarbij ze 
gezondheidsrisico's kunnen veroorzaken. 

Correctie van eerdere beoordeling 
Deze definitieve beoordeling vervangt de beoordeling (briefkenmerk 180705-0039) die GGD 
Gelderland-Midden u stuurde op 5 juli 2018. Naast GGD Gelderland-Midden voerde ook de 
Omgevingsdienst Regio Arnhem een risicobeoordeling uit. Het bleek dat de uitkomst van de 
beoordeling van de GGD op éen punt verschilde van die van de omgevingsdienst. 
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Hoewel beide instanties tot de conclusie kwamen dat de grond geen gezondheidsrisico's oplevert, 
was het verschil in uitkomst aanleiding om de beoordelingen opnieuw te bekijken. Inmiddels is 
duidelijk dat het verschil in uitkomst kwam door een invoerfout van GGD Gelderland-Midden. Na 
correctie van deze invoerfout komen de risicobeoordelingen van beide instanties volledig overeen. 

Tot slot 
Als u nog vragen hebt over de beoordeling, dan kunt u contact opnemen met S. Schoevaars-Lops, 
adviseur milieu en gezondheid, T 088-355 63 00 of E milieu-en-gezondheid@vggm.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Pierik 
Directeur Publieke Gezondheid 

i.a.a.: DIV 


