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Onderwerp: Nóg méér PANIEK op HET HAVENHOOFD! 

Geacht College van B&W en Raadsleden, 

Met deze brief wil ik u allereerst laten weten dat het vandaag op de kop af een halfjaar geleden is dat gestart werd met de 

graafwerkzaamheden t.b.v. de elektrische waterbus op woonerf Het Havenhoofd.  

In brief van 25 mei 2022 heb ik onder meer aan de gemeenteraad gemeld dat alarmbellen gaan rinkelen in de omgeving van Het 

Havenhoofd als (graaf)werkzaamheden worden aangekondigd! De gang van zaken omtrent het “transformatorhuisje” is naar ik 

aanneem bij u allen wél bekend!  

In het onlangs toegezonden Advies (met als datum 12 augustus 2021) van de Commissie Bezwaarschriften Gemeente Papendrecht 

staat onder punt 6 Communicatie vermeld: “Van belang is dat omwonenden tijdig in kennis worden gesteld van aanvang 

werkzaamheden en het tijdpad en de wijze van uitvoering ervan. De commissie adviseert het college dan ook ten overvloede om 

in het vervolg meer aandacht te besteden aan de communicatie met omwonenden”. 

In de Reactie op bezwaar van het college van burgemeester en wethouders inzake hoorzitting op 28 juli 2022 staat onder 

Communicatie: “Wij vinden het belangrijk om burgers op de hoogte te brengen van werkzaamheden”. 

Krachtens de Wet bodembescherming zijn voor Het Havenhoofd/Veerdam maatregelen en voorschriften vastgelegd in de folder 

Sanering en nazorg: “De gemeente houdt de leeflaag en de verontreiniging daaronder in de gaten. Dit betekent dat de gemeente 

erop toeziet dat de leeflaag niet (door werkzaamheden) wordt aangetast. Door het treffen van bovengenoemde voorzieningen is er 

geen risico voor de gezondheid. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat de voorzieningen intact blijven. Zo kunt u veilig en 

prettig blijven wonen aan Het Havenhoofd.” 

Op dinsdagmorgen 1 november jl. ontstond tumult bij aankomst van werklieden met boorinstallatie! 

Zonder enige vorm van  kennisgeving zijn wéér werkzaamheden uitgevoerd op het woonerf!  In het kader van de Wet 

bodembescherming werd deze keer de leeflaag viermaal aangetast met gezondheidsrisico’s tot gevolg. Boringen werden verricht 

tot een diepte van 6 meter naast de woning van Het Havenhoofd 15 én achter de bergingen van Het Havenhoofd 11 en 12. Na het 

boren zijn peilbuizen ingebracht en daarna zijn straatpotten aangebracht!  De overlast heeft tot 15.00 uur geduurd! 

De gemeente heeft géén toezicht gehouden! Ook de coördinator OZHZ is niet ter plaatse geweest! Van het Waterschap heb ik 

inmiddels te horen gekregen dat zij niet op de hoogte zijn/waren van deze werkzaamheden in de primaire waterkering!  

Als verontruste bewoner stel ik de volgende vragen: 

- Waarom werden bewoners niet geïnformeerd over de (graaf)werkzaamheden?

- Waarom werd geen toezicht gehouden bij het boren tot 6 meter diep?

- Bent u op de hoogte van de ernst van de vervuiling? Destijds (eind vorige eeuw) met stip grootste en meest risicovolle

vervuiling in Zuid-Holland!

- Kunt u alsnog OZHZ inschakelen om de situatie te beoordelen?

- Kunt u de bewoners informeren over de stand van zaken m.b.t. de bodemverontreiniging?

- Kunt u verklaren, waarom de sancties, vanuit het werkprotocol in de met kwik(II)chloride vervuilde grond aan de

Veerdam niet worden nageleefd? Kwik(II)chloride werd vroeger gebruikt als rattengif en als geneesmiddel tegen

syfilis; het is een van de meest giftige vormen van kwik.

- Wilt u aannemen dat er sinds een halfjaar onrust én angst heerst op Het Havenhoofd/Veerdam?

In afwachting van uw snelle reactie, verblijft,


