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Onderuverp : BL-OPST Uitvoering kleiput Driemarkweg

Beste leden van ABK,
Op maandag 7 januari 2019 heeft u gesproken met burgemeester Bengevoord. Tijdens dit
gesprek heeft u een analyserapport overlegd met projectnummer Solo076s3 d.d. 3
december 20'18. Het betreft analyses van twee grondmonsters. U heeft daarbij de vraag
gesteld of grond met dergelijke gehalten ín de kleiput mag worden gestort. ln ðeze brief leest
u onze reactie.

Kwaliteit van de toe te passen grond
Met het Waterschap Rijn en lJssel hebben wij afgesproken dat de kleiput ondieper wordt
gemaakt met grondkwaliteitklasse schoon, wonen of industrie. Landelijk is in het Besluit
bodemkwaliteit vastgelegd hoe de kwaliteit van een partijgrond wordt-bepaald. Belangrijk
onderdeel van de procedure is de monstername. We hebben alleen de beschikking oier
analyseresultaten van een tweetal monsters, een beschrijving van de manier van
monstername ontbreekt. Op woensdag 9 januari is met één van de leden tefefonisch
afgesproken dat het analyserapport aangevuld wordt met een beschrijving van de
monstername.

Alle partijen grond die tot nu toe zijn gebruikt voor de verondieping van de kleiput zijn
gekeurd zoals de landelijke regelgeving voorschrijft. Een partij grond wordt pas toegepast als
het waterschap akkoord heeft gegeven. Daarmee voldoen wij aãn het Besluit
bodemkwaliteit. Eventueel kunt u alle keuringsrapporten vinden op onze site.
Gemaakte afspraken
De afgelopen tijd zijn op verschillende momenten afspraken met u gemaakt over de
betreding van het terrein. Afgesproken ís dat er altijd iemand van de gemeente met u mee
gaat. Wij horen graag van u wie tijdens de monstername van de gemêente aanwezig was.
Daarnaast hebben wij tijdens het overleg in het raadhuis op B november afgesprokeã dat we
na de eerste stortperiode met elkaar in gesprek gaan om de uitvoering van d¡t project te
evalueren. De uitnodiging voor een gesprek ontvangt u na l5 maart.
Met

delijke groet, namens B&W
n Dijk

Vermeld bij contact en correspondentie het zaaknummer. Wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.

