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Inleiding 
De gemeente Hilversum heeft operatie Steenbreek (een beweging om stenen in tuinen te vervangen door groen om de 
waterdoorlating te verbeteren) voorlopig opgeschort i.v.m. zorgen over loodverontreiniging, blijkens een publicatie in Gooi 
en Eemlander. Ook lichte concentratie zou schadelijk kunnen zijn voor jonge kinderen, zo meldde de Gezondheidsraad 
eerder. In dat kader waren begin dit jaar ook al vragen gesteld over loden leidingen in scholen. 
 
Vraag 1 
Leven deze zorgen over gezondheidsschade bij lichte loodverontreiniging in tuinen ook In Gooise Meren? 
 
Antwoord 
 
Een verhoogd loodgehalte kan gezondheidsschade opleveren, met name bij direct contact met de grond en als het jonge 
kinderen tot een leeftijd van circa 6 jaar betreft. Daarom zijn in de Gemeente Gooise Meren de bodems van 
kinderspeelplaatsen en schoolpleinen onderzocht. De conclusie van dit onderzoek was dat het loodgehalte op de onderzochte 
kinderspeelplaatsen in Gooise Meren  van een gezondheidskundig voldoende bodemkwaliteit is.  
 
Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een verhoogd loodgehalte in sommige tuinen in de gemeente Gooise Meren. 
Ervan uitgaande dat het onderzoek naar de bodems van speelplaatsen en schoolpleinen representatief is voor de 
bodemgesteldheid in het algemeen in Gooise Meren, én mits niet uit historisch onderzoek blijkt dat de bodem mogelijk met 
lood is vervuild, is er geen verhoogde zorg over gezondheidsschade door loodverontreiniging in de tuinen in de gemeente 
Gooise Meren. Op basis van de kaart van de Bodemkwaliteit van de Gemeente Gooise Meren (zie antwoord op vraag 2) zijn er 
3 locaties met een hogere verwachtingswaarde. 
  
 
Vraag 2 
Zijn er locaties (gronden) in Gooise Meren bekend waar sprake is van hogere concentraties dan elders? 
 
Antwoord 
Er is een Bodemkwaliteit kaart van de Gemeente Gooise Meren, bestuurlijk vastgesteld december 2019. 
https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/Beleidsnota_s/Bodemkwaliteit/Bodemkwaliteitskaart_Gooise_Meren_2019.pdf 
Op deze kaart staan 3 locaties waar de verwachtingswaarde voor lood hoger is; Muiden vesting voor 1850, oude bebouwing 
Bussum en Naarden incl. vesting en een stuk buitengebied op klei.  
De verwachtingswaarde is een mogelijke verontreiniging, gededuceerd op basis van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken in 
de omgeving. Bodemonderzoeken zijn kostbaar. Loodverontreinigingen zijn stabiel, wijzigen niet van locatie.  Indien het 
gebruik van de locaties wijzigt, waarbij er risicovol gebruik kan ontstaan, dient de bodem eerst te worden onderzocht 
conform het bodembeleid. 
 

 
Vraag 3 
In Gooise Meren is er ook beleid in het kader van Steenbreek. Is er aanleiding om operatie Steenbreek ook in Gooise Meren op 
te schorten? Wat vormt daarvoor de concrete aanleiding? 
 
Antwoord 
De bodemkwaliteitskaart geeft geen aanleiding om Operatie Steenbreek op te schorten. Wel moet de informatie over risico’s 
naar bewoners verbeterd worden. Het RIVM geeft in dit verband adviezen om ervoor te zorgen dat kinderen zo min mogelijk 
in contact komen met lood. https://www.rivm.nl/nieuws/maatregelen-tegen-lood-in-bodem 
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Vraag 4 
Zijn er al uitkomsten bekend van het zelfonderzoek van scholen en kinderdagverblijven in Gooise Meren waar mogelijk sprake 
zou zijn van loden leidingen (gebouwen van vóór 1960)? Zo ja, is of wordt daar vanwege de gemeente of GGD actief over 
gecommuniceerd? 
 
Antwoord 
Ja, er zijn uitkomsten bekend van zelfonderzoeken van schoolgebouwen van vóór 1960. In onze eigen gebouwen voor 
kinderopvang kwamen er géén loodwaardes naar voren boven de gestelde veiligheidsnorm. De gebruikers zijn daarvan op de 
hoogte gesteld. 
Kinderopvang organisaties hebben geen onderzoeken gedeeld met ons van de overige locaties. We hebben vernomen dat 
scholen de uitkomsten hebben gecommuniceerd binnen het bestuur, de MR en/of in nieuwsbrieven de uitkomsten van het 
onderzoek gedeeld hebben met ouders. Scholen en kinderdagverblijven zijn niet verplicht deze gegevens met ons te delen. 
 
 


