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Maart 2020 

 

ALGEMEEN 
 
In de hoek van Ringbaan-oost, Koekoeksweg en de spoorlijn beschikt de Gemeente over een 
bergbezinkbassin. In deze open betonnen bak van circa 20 x 200 m stort rioolwater over als 
het rioolstelsel zich volledig heeft gevuld bij hevige regenval. Als het riool weer leegloopt, 
stroomt het water uit de bak terug in het riool. Hierbij blijft bezonken slib in de bak achter. 
Periodiek wordt dit slib verwijderd. Dit reguliere onderhoud is door de Gemeente uitbesteed 
aan WBL (Waterschapsbedrijf Limburg). Hierbij wordt het slib d.m.v. een mini-shovel bij 
elkaar geschoven waarna het door een mobiele kraan, die buiten het bergbezinkbassin staat, 
in een vrachtauto wordt geladen. Deze vrachtauto voert het slib af via de toegangsweg.  
WBL verzorgt tevens het incidentele onderhoud en/of de reparaties aan de betonnen 
constructie of bijbehorende installaties. 
 
In het kader van verduurzaming en dubbel ruimtegebruik heeft GROENLEVEN uit Heerenveen  
een zonne-energiesysteem boven het bergbezinkbassin gebouwd. Dit bestaat uit een 
staalconstructie met een ‘dak’ van zonnepanelen en is eigendom van GROENLEVEN. Periodiek 
en incidenteel voert GROENLEVEN onderhoud uit aan het systeem.  
Het terrein (zie situatietekening) en alles wat zich erop bevindt (m.u.v. het zonne-
energiesysteem) is eigendom van de Gemeente. 
 
GROENLEVEN, de Gemeente en WBL hebben er belang bij dat gebruik en toegang tot de 
locatie worden geregeld en vastgelegd. Dit toegangsprotocol is daarvoor bedoeld en is als 
bijlage 3 toegevoegd aan de opstalovereenkomst, die de Gemeente en GROENLEVEN met 
elkaar hebben afgesloten. 
 
Het terrein is deels afgesloten door een hekwerk en deels door een afrastering van draad. 
Toegang tot het terrein door het grote publiek wordt hiermee voorkomen. De Gemeente 
garandeert niet dat individuen zich toegang tot het terrein verschaffen. Voor bevoegden is 
toegang tot het terrein mogelijk via twee afsluitbare poorten in het toegangspad. 

 

DEFINITIES 

GroenLeven:   GROENLEVEN BV en personen of bedrijven, die voor hen werken. 

Gemeente:   gemeente Weert en personen of bedrijven, die voor hen werken. 

WBL:   Waterschapsbedrijf Limburg en personen, die voor hen werken. 

Zonne-energiesysteem:  staalconstructie, zonnepanelen, omvormers, kabels en aansluiting 
op de trafo.  
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TOEGANG TOT HET TERREIN 

1 De Gemeente en WBL hebben toegang tot het terrein. 

2 De toegang van GROENLEVEN vindt alleen plaats via het toegangspad en de twee 
poorten. 

3 Indien aanwezig op het terrein, meldt GROENLEVEN dit via gemeente@weert.nl  aan 
de  Gemeente. 

4 Toegang van GROENLEVEN tot het terrein is alleen bedoeld voor werkzaamheden aan 
het zonne-energiesysteem. 

5 Het gebruik van het toegangspad door GROENLEVEN mag werkzaamheden, die de 
Gemeente of WBL op het terrein wil uitvoeren niet hinderen. 

6 Afgezien van herstel van eventuele schade aan het pad die door GROENLEVEN is 
veroorzaakt, zorgt de Gemeente voor het onderhoud en begaanbaarheid van het 
toegangspad. 

7 Beide partijen zorgen ervoor dat het toegangspad door hun toedoen niet wordt 
beschadigd of vervuild. Eventuele beschadiging of vervuiling wordt op kosten van de 
veroorzaker hersteld. 

 

TOEGANG TOT HET BERGBEZINKBASSIN  

8 Regulier onderhoud aan het zonne-energiesysteem zal GROENLEVEN niet uitvoeren 
vanuit het bergbezinkbassin (de betonnen bak). Betreden van het bergbezinkbassin is 
alleen toegestaan in uitzonderingssituaties na overleg met de Gemeente.  

9 Het is GROENLEVEN bekend dat het bergbezinkbassin regelmatig (geheel of 
gedeeltelijk) gevuld is met water en/of rioolslib.  

 

AFSLUITING VAN HET TERREIN 

10 Als er geen personen op het terrein aanwezig zijn is het terrein afgesloten.  

11 De persoon, die als laatste het terrein verlaat is verplicht beide toegangspoorten af te 
sluiten. 
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CONTACTGEGEVENS 

Gemeente Weert 

Adres:    Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert 

Postadres:   Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoonnummer (kantooruren):  0495-575000  (kies: servicepunt Ruimte) 

Website:   www.weert.nl 

Email:   gemeente@weert.nl 

Storingsdienst (buiten kantooruren):  0495-575602 

 

 

 

Waterschapsbedrijf Limburg 

Adres:    Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond 

Postadres:   Postbus 1315, 6040 VB Roermond 

Telefoonnummer (Centrale Regel Kamer):  088-8420299  

Website:   www.wbl.nl 

Email:   info@wbl.nl 

 

 

 

GroenLeven BV 

Adres:    De Ynfeart 7-400, 8447 GM Heerenveen 

Postadres:   Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoonnummer:   0513-200959 

Website:   www.groenleven.nl 

Email:   info@groenleven.nl 

 

 

 




