
Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde

Datum en tijdstip van verzenden:  wo 12-12-2018 13:08

1

 

Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * W.J.

Achternaam * Ubaghs

E-mailadres * wim.ubaghs@live.nl

Fractie * PVV

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Chrome 6 bij bruggen in Stichtse Vecht

Inleiding * In de media verscheen het bericht dat bij een quick scan van bruggen in 
Noord Holland bleek dat deze bij bijna de helft van de gevallen het 
ziekmakende Chroom-6 verf is gebruikt.

De fractie van de PVV Stichtse Vecht vraagt zich af of er in onze 
gemeente meerdere bruggen (dan wel andersoortige civiele kunstwerken) 
zijn die met de zelfde kankerverwekkende stof Chroom-6 behandeld zijn 
geweest.

Vragen

Vraag 1 * Kan het college aangeven of er in onze gemeente bruggen (of andere 
civiele kunstwerken) zijn die met chroom-6 zijn behandeld? Zo nee, 
waarom niet, zo ja, om welke objecten gaat dit?

Vraag 2 * Kan het college aangeven of de gemeente Stichtse Vecht hier zelf 
onderzoek naar heeft verricht of hiervoor een gespecialiseerd bedrijf heeft 
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aangetrokken? Zo ja, welk bedrijf? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3 * Kan het college aangeven of er onderzoek gedaan is naar medewerkers, 
betrokken bij aanleg of onderhoud, die (ernstig) ziek van zijn geworden 
omdat zij met Chroom-6 in aanraking zijn geweest? Zo ja, welke 
onderzoeken zijn er geweest? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4 * Vindt uw college het net zo van belang als de PVV-fractie dat er 
onderzoek naar moet worden gedaan om alle verdachte bruggen en 
andere objecten die mogelijk behandeld zijn geweest met Chroom-6 in 
kaart te brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij een 
dergelijk overzicht tegemoet zien?

Vraag 5 * Mocht blijken dat medewerkers die in aanraking zijn geweest met deze 
Chroom-6 verf hiervan ernstig ziek van zijn geworden of in de toekomst 
ziek gaan worden, kunnen zij dan een schadeclaim neerleggen bij de 
gemeente Stichtse Vecht? Zo ja, aan welke bedragen moet gedacht? Zo 
nee, waarom niet?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


