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Onderwerp

Beantwoording artikel 40 vragen RvO van Weert Lokaal inzake weg langs de Centrale
Zandwinning Weeft.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de brief van Weert Lokaal d.d. 21 april 2019
2. In te stemmen met beantwoording conform bijgevoegde antwoordbrief

Inleiding

Op 2t april 2019 heeft Weert Lokaal een brief gestuurd aan uw college. In deze brief
worden vragen gesteld over het door de Centrale Zandwinning Weert (CZW) toegepaste
menggranulaat in de weg langs de CZW.

Beoogd effect/doel

Beantwoording van de brief van Weert Lokaal

Argumenten

In 2015 is een realisatieovereenkomst gesloten tussen de CZW en de gemeente Weeft. In
deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de inrichting van het desbetreffende
"CZW-gebied". Op basis van de in deze overeenkomst gemaakte afspraken heeft in
samenspraak met een klankbordgroep de uitwerking van het inrichtingsplan
plaatsgevonden. Dit inrichtingsplan is 26 september 2018 voorgelegd aan de
gemeenteraad voor het maken van wensen en bedenkingen. Vervolgens heeft ons college
op 13 november 2018 het inrichtingsplan vastgesteld. Voor enkele onderdelen die nog niet
waren uitgewerkt is goedkeuring onthouden.
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Onderdeel van het vastgestelde inrichtingsplan betreft een kwaliteitsbeschrijving. In dit
document is onder andere de materialisatie van de aan te leggen paden vastgelegd. Voor
fietspaden is afgesproken dat deze worden uitgevoerd met menggranulaat.

De gemeente is dus via vaststelling van het inrichtingsplan akkoord gegaan met de
toepassing van menggranulaat. Voor fietspaden in dit soort gebieden is dit een algemeen
gangbaar verhardingstype. Voor de desbetreffende weg is mede gekozen voor
menggranulaat vanwege het feit dat deze weg ook dienst doet voor de ontsluiting van een

aantal landbouwpercelen. Er is geen norm voor het toe te passen verhardingsmateriaal
voor fietspaden. Over het algemeen worden fietspaden echter uitgevoerd in asfalt. Omdat
de fletspaden ln het CZW-gebied in een landelijke/rratuurlijke orngevittg zijtr gelegen, is
gekozen voor een in die omgeving passende verhardingssoort. Het menggranulaat dat is
toegepast heeft een vrij grove structuur. Er vindt noq een overlaging plaats met materiaal
dat bestaat uit een fijnere fractie. Vervolgens wordt de weg nog gewalst. Zowel deze
fijnere fractie als het atwalsen komt het fretscomfort ten goede. We zien dan ook geen

aanleiding om paden in deze omgeving aan te passen om daarmee het veronderstelde
risico voor fietsers te verkleinen.

Menggranulaat is een duurzame circulaire bouwstof met bouwpuin als belangrijk
bestanddeel. Hoewel verontreinigingen zoals plastic, hout, glas en metalen zoveel mogelijk
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deze bouwstof. Oot< in dat geval kan certificering plaatsv¡n¿en. In dat verband valt op te
merken dat CZW op verzoek van de gemeente de productcertificaten heeft overlegd. Niet
ter goedkeuring of acceptatie, maar ter informatie.

Kanttekeningen en risico's

In de realisatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van de in
het CZW-qebied gerealiseerde en nog te realiseren inrichting. Dit is een verplichting van
CZW of diens eventuele rechtsopvolger. De gemeente staat daarvoor niet aan de lat, zij is
immers geen eigenaar van deze gronden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Beantwoording van de brief heeft geen financiële, personele of juridische gevolgen

Duurzaamheid

Menggranulaat is een duurzame circulaire bouwstof.

Uitvoering/evaluatie

Indien de CZW zijn verplichtingen in het kader van de gesloten realisatieovereenkomst en
vastgesteld inrichtingsplan niet nakomt, heeft de gemeente de mogelijkheid om het bedrijf
daar op aan te spreken.

Com mu nicatie/ partici patie

Na besluitvorming door uw college, wordt Weert Lokaal via bijgevoegde antwoordbrief
geïnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern: Werner Mentens (afdeling Ruimte en Economie), Dirk Franssen (afdeling Openbaar
Gebied)
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Extern: CZW

Bijlagen:

Brief Weert Lokaal d.d.2t april 2019
Antwoordbrief
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