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Onderwerp

TijdelUk gronddepot Industriekade in verband met herinrichting Keent 1e fase.

Voorstel

In te stemmen met het inrichten van een tijdelijk gronddepot aan de Industriekade.

Inleiding

In mei 2019 heeft een openbare aanbesteding plaatsgevonden voor de rioolvervanging en
herinrichting van Keent. De gemeente gaat hier het huidige gemengde rioleringsstelsel
vervangen door een gescheiden stelsel. Waar nu één rioleringsbuis in de grond ligt komen
er straks twee buizen en wordt ook nog extra buffering verwezenlijkt door de aanleg van
een lavakoffer (ondergrondse infiltratieruimte voor hemelwater). Gevolg is dat er grond
vrij komt en deze dient afgevoerd te worden naar een afnemer. Dit is in het bestek
geregeld.

Er is echter vanaf 8 juli 2019 nieuwe wet- en regelgeving van kracht waarbij de grond ook
gekeurd dient te worden op de aanwezigheid van PFAS (De afkorting PFAS staat voor
poly- en pertluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet
in het milieu voorkomen). Deze maatregel was voor de aanbesteding niet bekend en is dus
in het voorbereidend grondonderzoek ook niet meegenomen. Als gevolg van deze
maatregel dient de grond voor afvoer naar de afnemer eerst nader te worden onderzocht.
De grond dient nu eerst tijdelijk te worden opgeslagen en gekeurd te worden. Na keuring
kan dan de grond afgevoerd worden naar een afnemer.

Beoogd effect/doel

Door de aanleg van een tijdelijk gronddepot is er geen stagnatie van de werkzaamheden
waardoor de rioolvervanging en herinrichting in Keent gewoon door kan gaan. Hierdoor zal
er ook geen extra overlast ontstaan voor de inwoners en ondernemers. Aangezien we zelf
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als gemeente de regie voeren over het gronddepot hebben we de meerkosten van dit
depot beter in de hand.

Argumenten

1.7 Aanvullend onderzoek op PFAS is noodzakelijk.
Het is noodzakelijk dat de af te voeren grond eerst wordt bemonsterd voordat deze
afgevoerd kan worden naar een verwerker. Op dit moment zijn alle grondbanken
(verwerkers) gesloten en wordt er geen grond meer ingenomen zonder dat deze gekeurd
is op de aanwezigheid van PFAS. Bij de aanbesteding van dit project was de regelgeving
nog niet bekend en nu worden we hier mee geconfronteerd.

1.2 Het gronddepot wordt met een tiideliike vergunning geregeld.
Ter plaatse van het overslagterrein bij de haven is van toepassing het bestemmingsplan
'Bedrijventerreinen 2013' met de bestemming 'Verkeer'. Een gronddepot is niet toegelaten
op grond van deze bestemming. In deze situatie ligt een tijdelijke omgevingsvergunning
om af te wijken van het gebruik het meest voor de hand. De omgevingsvergunning wordt
voor maximaal 3 jaar aangevraagd. Het betreft hier een groot verhard terrein, dat
voorheen dienst deed als overslagterrein. Het voordeel is ook dat de ondergrond verhard
is, waardoor er geen vermenging kan ontstaan.

1.3 Er worden maatregelen genomen om de (sociale) veiligheid te borgen.
Het gronddepot wordt voozien van een in- en uitrijstrook. Er worden hekken omheen
gezet die in de grond komen te staan en voorzien van 2 afsluitbare poorten. De hekken
worden met elkaar verbonden. Daarmee ontstaat een stevige constructie. De kosten voor
het plaatsen van hekwerk zijn meegenomen in het bestek.

Kanttekeningen en risico's

Indien de keuring op PFAS aangeeft dat er sprake is van een aanwezigheid van PFAS dan
zal dan bekeken worden hoe we om moeten gaan met deze grond.

Het terrein aan de Industriekade wordt tijdens de kermisperiode gebruikt als stalling voor
de kermiswagens. Hiervoor moet in 2020 een alternatief gezocht worden'

Het verplaatsen of opslaan van grond brengt verder geen gezondheidsrisico's met zich
mee.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Zowel de inrichting en het in stand houden van het gronddepot als de aanvullende
werkzaamheden hebben als gevolg dat er extra kosten verbonden zijn aan deze
regelgeving. Deze kosten waren vooraf niet in beeld. Door de onbekendheid met de
materie is op dit moment ook niet in beeld welke financiële gevolgen dit heeft voor het
project. De kosten van hekwerk waren al voorzien in het bestek.

Duurzaamheid

n.v.t

Uitvoering/evaluatie

De verwachting is dat het gronddepot minimaal gedurende de werkzaamheden
beschikbaar moet zijn. Naar verwachting zal dit tot eind 2020 duren.

Comm u nicatie/ participatie
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De omliggende bedrijven aan de Industriekade, de roeivereniging en de wijkraad worden
geinformeerd over de aanleg van dit gronddepot en de routes van het transport.

Overleg gevoerd met

Intern:

M. Arts
D. Kusters
R. Martens
C. Dikotter
M. van Pol
P. Trines

Extern:

E. Peeters
M. Kessels
J. Erkelens

Bijlagen:
1. Tekening locatie gronddepot
2. Tekening aan- en afvoerroute grond

Ruimte en Economie
Communicatie
Ruimte en Economie
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Openbaar Gebied
Openbaar Gebied

Heijmans Infra B.V.
BKK Bodemadviesbureau
Jens B.V. (toezichthouder namens gemeente Weert)
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