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De heer F. Boon
Bergenhuizen 14
6255 NK NOORBEEK

Eijsden-Margraten:

23 november 2021

Onderwerp:

Artikel 36 vragen onderhoud veldwegen

Geachte heer Boon,
Naar aanleiding van uw artikel 36 vragen aangaande het onderhoud aan de veldwegen,
kunnen we u als volgt berichten. We hebben uw vragen genoteerd en cursief de
antwoorden vermeld.
1. Bestaat bij u de wetenschap waar het onderhoudsmateriaal aan onze wegen en
paden vandaan komt?
Antwoord: ja wij ontvangen certificaten van de bouwstoffen die wij gebruiken.
Deze certificaten geven aan waar de bouwstof van afkomstig is en of deze
bouwstof toegepast mag worden.
2. Is bij u ook melding gedaan van het aantreffen van bovengenoemde zaken?
Antwoord: In het verleden hebben wij dergelijke meldingen wel eens gehad en
ook opgelost. Vanwege deze meldingen hebben wij onze werkwijze aangepast
en gebruiken wij in overleg met de terreinbeherende organisaties, andere en dus
wel geschikte en gecertificeerde bouwstoffen.
3. Bent u het met ons eens dat deze vervuiling niet in ons buitengebied en natuur
thuishoort?
Antwoord: Ja, met de kanttekening dat een gecertificeerde bouwstof volgens de
keuring en goedkeuring geen vervuiling is.
4. Wat gaat u doen om in de toekomst verzekerd te zijn van echte schone grond,
ook waar het betreft zg. gecertificeerde schone grond, in de wetenschap dat deze
certificering in de praktijk dus een wassen neus is?
Antwoord: zoals reeds vermeld, hebben wij onze werkwijze hierop aangepast en
gebruiken wij andere gecertificeerde bouwstoffen. Volledigheidshalve willen we
nog melden dat we niet werken met grond maar met een bouwstof.
5. Bent u van zins om geconstateerde vervuilingen ongedaan te maken en de grond
daar te verwijderen?
Antwoord: op dit moment is ons geen vervuiling bekend.
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6. Zo niet, welke argumenten draagt u daarvoor aan?
Antwoord: niet van toepassing.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits
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