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Onderwerp 

Informatie over asbestsanering warmtekrachtcentrale Raaigras  

 
 
Beste bewoner, 
 
U ontvangt deze brief als direct omwonende van de warmtekrachtcentrale van Eneco aan het 

Raaigras. De  directie en leerkrachten in gebouw Limes zijn vanochtend bijgepraat. Wij vinden het 

belangrijk om u als direct omwonende rechtstreeks te informeren over  de situatie.  

Deze brief is verstuurd aan direct omwonenden van de warmtekrachtcentrale. Mocht u buurtbewoners 

kennen of spreken die ook geïnteresseerd zijn in deze informatie, dan kunt u ze verwijzen naar 

www.houten.nl/raaigras. Daar publiceren we ook deze bewonersbrief.  

 

Wat is er aan de hand? 

De afgelopen periode is onderhoud gepleegd aan twee buffervaten. Onderdeel hiervan is het 

zandstralen van de buitenwanden van de buffervaten. Dat gebeurt met gritzand, onder een tent. 

Afgelopen vrijdag 6 oktober kreeg Eneco de melding dat er mogelijk asbest in het gritzand zit dat 

hierbij is gebruikt.  

Daarop zijn de werkzaamheden direct stilgelegd en is gestart met een grondig onderzoek. Een 

toezichthouder van de gemeente was hierbij aanwezig.  

 

Geen gevaar voor de gezondheid 

Het onafhankelijk, gecertificeerd onderzoeksinstituut KIWA heeft op verschillende plekken en 

momenten monsters genomen op het terrein zelf en op het terrein van gebouw Limes (in het pand, op 

het schoolplein en in de zandbak). Uit het onderzoek blijkt dat het asbest zich beperkt tot het terrein 

van de warmtekrachtcentrale. Er is dus géén asbest buiten het terrein van Eneco aangetroffen.  

De GGD geeft aan dat er in dit geval geen gevaar is voor de gezondheid. In de buitenlucht bevinden 

zich altijd asbestvezels en iedereen ademt asbestvezels in. Het risico bij een eventuele kortdurende 

blootstelling aan asbestvezels is verwaarloosbaar klein. Het is pas een risico als iemand gedurende 

lange tijd grote hoeveelheden asbestvezels inademt.  
 
Schoonmaak van asbest op het terrein 

De schoonmaakwerkzaamheden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf zijn inmiddels gestart 

op het terrein van de warmtekrachtcentrale. Een asbestsanering moet aan strenge voorschriften en 

regels voldoen. Zo dragen de mensen die aan het werk zijn verplicht beschermende pakken. Uit 

voorzorg en volgens wettelijke normen wordt een ruimer gebied schoongemaakt dan waar asbest is 
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aangetroffen, onder andere de groenstrook achter de warmtekrachtcentrale. De openbare ruimte, 

waaronder de parkeerplaatsen langs de groenstrook, is inmiddels weer vrijgegeven.  

Het werkterrein wordt volgens de veiligheidsvoorschriften afgeschermd. De sanering duurt naar 

verwachting twee weken. Eneco doet er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.  

 

Meer informatie 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, kijk dan op 

www.houten.nl/raaigras voor een lijst van meestgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier 

niet tussen, dan kunt u contact opnemen met: 

 

- Eneco: telefoon 0800 - 0072 (gratis, 24/7 bereikbaar) met vragen over de werkzaamheden.  

- GGD: (030) 850 78 79 of mail mmk@ggdru.nl met vragen over gezondheidsrisico’s van asbest. 

- gemeente Houten: (030) 63 92 611 met overige vragen.  

 

 
Met vriendelijke groet, 
de burgemeester van de gemeente Houten 
 

 
 
de heer W.M. de Jong 
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