
 

 

Rondvraag Politieke Avond 13 april 2021 

 

Vledder, 12 april 2021 

 

Onderwerp: Toepassing Padvast als materiaal voor wegverharding in Frederiksoord 

 

Geachte college, 

Vandaag is er een brief bij onze raad binnengekomen van bewoners van de Molenlaan in 

Frederiksoord. Zij hebben het in hun brief over de toepassing van het materiaal Padvast dat gebruikt 

is als halfverharding in hun straat. Met name in droge tijden stuift dit materiaal enorm. De bewoners 

hebben uitgezocht dat er (veel) kwartsiet in Padvast zit. Zij maken zich grote zorgen over hun 

gezondheid. Fijnstof van kwarts wordt in de bouw als een kankerverwekkend middel beschouwd.  

Of er bij toepassing als halfverharding ook sprake van is gezondheidsrisico’s weet onze fractie niet. 

Wij begrijpen de onrust van de bewoners echter volledig. De bewoners proberen al een jaar lang om 

duidelijkheid te krijgen over de toegepaste halfverharding, over de schadelijkheid ervan en over wat 

er eventueel te doen is aan het probleem. Daarbij hebben de bewoners het gevoel van het kastje 

naar de muur gestuurd te worden.  

Wij willen het college daarom de volgende vragen stellen: 

1. Hoewel de Maatschappij van Weldadigheid eigenaar van de weg is, heeft de gemeente haar eigen 

verantwoordelijkheid wat betreft de gezondheid van haar inwoners. Is de gemeente daarom bereid 

om het voortouw te nemen in deze kwestie? 

2. Kan de gemeente uit (laten) zoeken of het toegepaste materiaal geschikt is als materiaal voor een 

weg voor autoverkeer en wat de risico’s van het toegepaste materiaal zijn voor de gezondheid van 

weggebruikers en aanwonenden? 

3. Is de gemeente bereid om op korte termijn een bijeenkomst te beleggen met de betrokken 

partijen (gemeente, GGD, Maatschappij van Weldadigheid, bewoners), om te komen tot een 

gezamenlijk plan van aanpak? 

4. Onze fractie heeft de indruk dat het materiaal op veel meer plaatsen in Frederiksoord is toegepast 

dan alleen op de Molenlaan. Wil het college een inventarisatie (laten) maken van de toepassing van 

Padvast als materiaal voor halfverharding in Frederiksoord? 

 

Hans de la Mar 

Fractie Progressief Westerveld 


