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Onderwerp Statenbrief: Definitieve onderzoeksresultaten aanwezigheid van chroom-6. 
Voorgestelde behandeling: Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Op 29 oktober 2018 hebben wij opdracht verleend aan SGS INTRON B.V. om een onderzoek te verrichten naar 
de aanwezigheid van chroom-6 en andere zware metalen in de conserveringslagen van beweegbare bruggen (in 
totaal 7 stuks) in de provincie Utrecht. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in 2 fasen.  
Fase I heeft betrekking op de bovenzijde (en de daarbij horende onderdelen) van de beweegbare bruggen.  
Fase II heeft betrekking op de onderzijde van de beweegbare bruggen.  
 
Het onderzoek richtte zich op 7 bruggen van de provincie.  De onderzoeksresultaten met betrekking tot deze 7 
bruggen geven aan dat chroom-6 op een aantal onderdelen van de zeven onderzochte bruggen aanwezig is: op 
één slagboom, één tandwiel en twee verkeersignaleringsinstallaties. Op de overige onderdelen van de 
onderzochte bruggen is geen chroom-6 aangetroffen. De onderdelen waarvan nu bekend is geworden dat ze 
chroom-6 bevatten zijn kant- en- klaar ingekocht en werden door de opdrachtnemers/leveranciers gefabriceerd, 
geschilderd en geleverd.  
Vastgesteld is in het onderzoek naar de 7 bruggen dat er geen risico is voor de gezondheid en het milieu bij het 
gebruik van de constructies. Mogelijk kunnen er wel risico’s ontstaan voor gezondheid en milieu bij het onderhoud 
van constructies als deze behandeld zijn met een chroom 6 houdende verflaag en deze verflaag bewerkt moet 
worden. 
Gelet op deze onderzoeksresultaten mag ervan uit gegaan worden dat er mogelijk ook chroom- 6- houdende verf 
in het verleden toegepast is op andere stalen constructies/ objecten, zoals leuningen en stalen constructies van 
vaste (oude) bruggen, verkeerssignaleringsinstallaties en lichtmasten, geluidsschermen, portalen, 
verkeersborden en tram-gerelateerde constructies/objecten. Deze assets zijn (nog) niet onderzocht. Op basis van 
het uitgevoerde onderzoek hebben wij besloten dat bij alle beheer -en onderhoudswerkzaamheden aan de 
provinciale assets (wegen, tram, gebouwen)  altijd eerst een onderzoek wordt uitgevoerd naar de aanwezigheid 
van chroom-6. 
  
Aanleiding 
Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken van de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat chroom-6 
schadelijker is voor de gezondheid dan eerder werd gedacht. Gezien het feit dat de gezondheidsrisico’s pas 
kunnen ontstaan bij het bewerken (zoals slijpen, spuiten, schuren, verhitten of zagen van de geconserveerde 
laag) van de materialen waarop chroom-6 is gebruikt, hebben wij besloten voorafgaand aan beheer-en 
onderhoudswerkzaamheden onderzoek te laten uitvoeren op de aanwezigheid van chroom-6. 
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Voorgeschiedenis 
Op 12 december 2018 heeft PVV schriftelijke vragen, ex. Art 47 RvO, gesteld over de aanwezigheid van chroom- 
6 in de verflagen bij Utrechtse bruggen. De beantwoording van de statenvragen met betrekking tot chroom-6 is op 
8 januari 2019 (81E3893F) aan u verzonden. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
De provincie Utrecht heeft op 29-10-2018 opdracht verleend aan SGS INTRON B.V. om onderzoek te verrichten 
naar de aanwezigheid van chroom-6 en andere zware metalen in de coatingsystemen van beweegbare bruggen 
in Provincie Utrecht. 
Vastgesteld is dat er geen risico voor de gezondheid en het milieu is bij het gebruik van de constructies.  
Mogelijk kunnen er gezondheids- en milieurisico’s ontstaan bij onderhoud van constructies als deze behandeld is 
met een chroom 6 houdende verflaag. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect   
Op basis van het uitgevoerde onderzoek hebben wij besloten dat bij alle beheer -en onderhoudswerkzaamheden 
aan de provinciale assets (wegen, tram, gebouwen)  altijd eerst een onderzoek wordt uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van chroom-6 en wordt het volgende protocol gevolgd: 
•  Opstellen Veiligheids-en Gezondheidsplan (V&G plan): De opdrachtnemer stelt een V&G-plan op en dient 

deze ter goedkeuring in bij de opdrachtgever. In het V&G plan staan de specifieke risico’s en de te nemen  
maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.  

•  Onderzoek gevaarlijke stoffen: Om de veiligheid van onze eigen medewerkers, de medewerkers van  
opdrachtnemers en andere betrokkenen te garanderen moet tijdens de uitvoering van het onderzoek en  

 de conserveringswerkzaamheden de hiervoor geldende veiligheidsmaatregelen worden genomen. 
•  Registratie: gestart wordt met een totaal overzicht met betrekking tot aanwezigheid van chroom-6. Op basis 

van de resultaten van toekomstige onderzoeken wordt de registratie bijgewerkt.  
•  Controle op naleving van het V&G plan. 
•  Verbod op het gebruik van chroom-6-houdend materiaal/verf. Bij toekomstige inkoop -en 

aanbestedingstrajecten wordt het gebruik van chroom-6 uitgesloten. 
 
 
Financiële consequenties 
De financiële gevolgen voor de toekomstige onderzoeken naar de aanwezigheid van chroom-6 zijn op dit moment 
niet bekend. Mocht blijken dat toekomstige onderzoeken en/of eventuele benodigde maatregelen financiële 
consequenties zullen hebben, ontvangt u een separaat voorstel. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Ondanks dat de onderzoeksresultaten aangaven dat chroom 6 op een beperkt aantal onderdelen van de zeven 
onderzochte bruggen aanwezig is mag ervan uitgegaan worden dat er mogelijk ook chroom- 6- houdende verf in 
het verleden is toegepast op andere stalen constructies/ objecten, zoals leuningen en stalen constructies van 
vaste (oude) bruggen, verkeerssignalering-en lichtmasten, geluidsschermen, portalen, verkeersborden en tram-
gerelateerde constructies/objecten. Er is nog geen onderzoek naar deze assets gedaan. Wij hebben besloten om 
voorafgaand aan beheer -en onderhoud werkzaamheden een chroom 6 onderzoek uit te laten voeren.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
De resultaten van het onderzoek te delen met de Staten. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


