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Beste raadsleden, 
 
Beste raadsleden, 
 
In juni 2016 zijn voor de aanvang van de restauratie/verbouwing van de LocHal metingen uitgevoerd 
naar de aanwezigheid van Chroom 6 in de lucht en in veegmonster van aanwezig stof. Hierbij is zowel in 
de lucht als in het stof geen Chroom 6 gedetecteerd. Geconcludeerd werd dat er  geen risico's waren  
voor de volksgezondheid. 
 
In januari 2019 is in opdracht van de gemeente Tilburg in verband met extra alertheid op het Chroom-6 
dossier en uit extra zorgvuldigheid aanvullend onderzoek verricht door SGS Nederland BV naar de 
aanwezigheid van Chroom-6 in de oude verflagen van onder meer de stalen spanten van de LocHal. Dat 
onderzoek (rapport bijgevoegd in  de bijlage) toont aan dat Chroom-6 (in extreem lage concentraties) in 
die oude verflagen kan voorkomen. 
Naar aanleiding van bovengenoemde resultaten is aanvullend lucht- en veegstofonderzoek gedaan. In 
de lucht is geen Chroom 6 gedetecteerd. De kwaliteit van de lucht geeft geen gezondheidsrisico. 
In het veegstof is een zeer lage concentratie Chroom 6 gevonden. Deze geeft geen aanleiding tot 
risicovolle blootstelling en derhalve zijn er geen gezondheidsrisico's voor medewerkers en bezoekers 
van de LocHal.  
Het RIVM heeft een  reactie gegeven op het onderzoeksrapport van SGS Nederland waarin zij 
bovenstaande bevestigt. Daarbij bevestigt zij ook de aanbeveling van SGS Nederland om het veegstof in 
de LocHal te verwijderen. Wij zijn inmiddels begonnen met het opstellen van een plan van aanpak 
hiervoor. Hierbij zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij reguliere schoonmaakwerkzaamheden. Tevens 
zullen wij na het schoonmaken blijven monitoren op de aanwezigheid van Chroom-6.  
 
Daarnaast is in het kader van nog uit te voeren bouwkundig onderhoud bij een aantal andere gebouwen 
in de Spoorzone ook een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van Chroom 6. Dit betreft de 
gebouwen 95, 92, 84, 82, 81, 83, 76 en 79 aan de Burgemeester Brokxlaan. Uit deze inventarisatie is 
gebleken dat er in vier van deze gebouwen Chroom-6 aanwezig is in de verflagen van een aantal 
kozijnen en 1 roldeur.  De beheersmaatregel is om van deze verflagen af te blijven. Er is dan geen enkel 
risico voor de volksgezondheid.  
 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld asbest, wordt Chroom-6 nog steeds gereguleerd toegepast in 
materialen en producten. Om deze reden hanteert het vastgoedbedrijf van de Gemeente Tilburg ten 
aanzien van gemeentelijke gebouwen een protocol voor het uitvoeren van werkzaamheden in relatie tot 
Chroom=6. Dit protocol is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.  Het protocol schrijft voor hoe werkzaamheden in gemeentelijke gebouwen 
uitgevoerd moeten worden en welke veiligheidsmaatregelen door opdrachtnemers in acht moeten 
worden genomen.  



Onderdeel van dit protocol is dat er voorafgaande aan de uitvoering van werkzaamheden een 
onderzoek gedaan wordt naar de aanwezigheid van Chroom-6 in of op het betreffende 
gebouwonderdeel. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college, 
 
 
 
M.J.M. Meijs     drs. Th.L.N. Weterings 
 
 
de gemeentesecretaris de burgemeester 


