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Onderwerp

Asbest op terrein warmtekrachtcentrale Eneco

Beste ouders,
Afgelopen periode is onderhoud gepleegd aan de twee buffervaten van de Warmtekrachtcentrale van
Eneco, aan de Raaigras in Houten. Onderdeel hiervan is het zandstralen van de buitenwanden van de
buffervaten. Dat gebeurt met gritzand, onder een tent. Gisterochtend kreeg Eneco de melding dat er
mogelijk asbest in het gritzand zit dat hierbij is gebruikt.
Toen Eneco deze informatie kreeg zijn de werkzaamheden bij de warmtekrachtcentrale direct
stilgelegd en is gestart met een grondig onderzoek. Een toezichthouder van de gemeente was hierbij
aanwezig.
Er zijn door een daarvoor gecertificeerd onderzoeksbureau monsters genomen op het terrein zelf, in
de mfa Limes en op het schoolplein en in de omgeving. Het onderzoek wijst uit dat er géén asbest
buiten het terrein van Eneco is aangetroffen. Het asbest beperkt zich tot het terrein van de
warmtekrachtcentrale.
De schoonmaakwerkzaamheden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf zijn inmiddels gestart.
Uit voorzorg en volgens wettelijke normen wordt een ruimer gebied schoongemaakt dan waar asbest
is aangetroffen, onder andere de groenstrook achter de warmtekrachtcentrale. De parkeerplaatsen
langs deze strook zijn dit weekend afgezet, maar kunnen naar verwachting maandagochtend weer
gebruikt worden. Ook het werkterrein is voor de sanering uitgebreid. Op het P&R terrein zijn
containers geplaatst. Hierdoor is een aantal parkeerplaatsen gedurende de werkzaamheden buiten
gebruik. Het werkterrein wordt volgens de veiligheidsvoorschriften afgeschermd. De sanering duurt
ongeveer drie weken. Eneco doet er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u spoedeisende vragen hebben over
de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen Eneco, 0800 - 0072 (gratis, 24/7 bereikbaar).
Na het weekend kunt u met vragen ook terecht bij de gemeente Houten, telefoonnummer 030 6392
611.
Met vriendelijke groet,
Wouter de Jong
Burgemeester gemeente Houten

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Hugo Buis
Directeur Generation & Storage Eneco
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