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Raadsinformatiebrief (2°) inzake schade aardverschuiving
Stashaag.

Geachte heer/mevrouw,

Op 14 en 15 juli 2021 heeft onze gemeente geleden onder de hevige regenval, het
uittreden van beken, hoogwater van de Maas en een hevige afstroming van regenwater in
de droogdalen. De meeste schade aan de openbare ruimte is inmiddels opgelost of wordt
binnen afzienbare termijn opgelost.
Betreffende de schade aan de aardverschuivingen (landslide) aan de Stashaag heeft uw

raad op 8 november 2021 een motie aangenomen waarin u middelen vrijmaakt voor het
herstel en aan het college van Burgemeester en Wethouders opdracht geeft de weg
uiterljk vóór november 2022 te herstellen.
De afgelopen periode heeft nader onderzoek in de vorm van een landmeetkundige
opname, sonderings-, hydraulisch- en een natuurwaarde onderzoek ter hoogte van de

aardverschuivingen aan de Stashaag plaatsgevonden.
Op basis van de uitkomst van de voornoemde onderzoeken blijkt dat het aanbrengen van
een eventuele in eerste instantie gedachte damwand ter plaatse de nodige risico's met
zich meebrengt. Dit vanwege het gegeven dat op circa 2,80 tot 3,00 meter onder maaiveld
het Plateau van Gulpen is aangetroffen, bestaande uit massieve mergel met sterke

inmenging van vuursteenknollen. Hierdoor is het aanbrengen van eventuele damwanden,
Ios van het esthetisch ongewenste beeld in dit natuurgebied, een zeer risicovolle operatie.
Daarnaast is gezocht naar alternatieve mogelijkheden om deze aardverschuiving te
herstellen en de rijbaan Stashaag wederom begaanbaarte maken.
Een van deze alternatieven is het toepassen van een ‘gewapende grondconstructie' (Terre

Armée). In overleg met het adviesbureau wordt dan ook voorgesteld deze Terre
wand te realiseren omdat de invloed op de omgeving na realisatie beperkt is en
constructie opnieuw kan worden aangeplant.
Daarnaast kunnen de werkzaamheden door toepassing van deze constructie n
redelijk kort tijdsbestek ter plaatse worden gerealiseerd en zijn de aanlegkosten

Armée
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malen goedkoper als bij het aanbrengen van een damwandconstructie.
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Gezien het specialisme noodzakelijk bij het aanbrengen van deze ‘gewapende grond’
constructie wordt aanbevolen

om

de werkzaamheden

uit te |aten voeren

door een

gekwalificeerde aannemer met veel expertise en ervaring bij dergelijke werkzaamheden.

Vanwege de beperkte werk- en opstelruimte ter plaatse en moellijk begaanbare terrein
voor groot materieel is toepassing van dit systeem mogelijk, waarbij met een ‘longstick’
en klein materieel ter plaatse de wand in twee terrassen wordt opgebouwd, aangevuld en
afrondend eventueel aangeplant kan worden.
Naast de technische studie heeft eveneens parallel hieraan een verkennend

natuurwaarden onderzoek ‘in het veld’ plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek
komen enkele beschermde soorten binnen het werkgebied voor en adviseert de ecoloog
om de werkzaamheden met aanvullende ecologische maatregelen en nadere gerichte
onderzoeken uit te voeren in de periode eind juni en juli aanstaande.
Gezien de beperkte resterende tijd voor uitvoering van deze herstelmaatregel in de

periode juli 2022 is het nagenoeg onhaalbaar gezien de doorlooptermijnen van
voorbereiding, aanbesteding en gunning dit in een traditioneel RAW bestek met een
meervoudige onderhandse aanbesteding in de markt te zetten.
Het werk wordt dan ook op basis van een ‘bouwteam' variant gericht aanbesteed en een
gespecialiseerde aannemer wordt hiervoor uitgenodigd.
Het beschikbare budget van € 275.000,- wordt hierbij als taakstelling (budgetplafond)

ingezet.
De herstelkosten Stashaag komen n aanmerking voor de regeling WTS juli 2021
(waterschade Limburg) en worden als zodanig aangemeld bij het RVO. De vergoeding wordt
rechtstreeks in mindering gebracht op de investeringsuitgave (e.e.a. conform BBV) waardoor
er geen kapitaallasten op de begroting drukken.

Op dit moment is het noodzakelijk vergunningentraject met de provincie Limburg
opgestart en worden de werkzaamheden afgestemd met Natuurmonumenten en
Natuurpunt (B).
Na afronding van de voorbereidende werkzaamheden van de bouwteam fase zullen wij u

nader informeren over de voortgang en fysieke uitvoering van de herstelwerken aan de
Stashaag.
Vertrouwende u hiermede vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.
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