Postadres

Postbus 101 7100 AC Winterswijk

De gemeenteraad

Zaaknummer
Uw kenmerk
Bijlage(n)
Kopie aan

: 198068
:
:2
:

Bezoekadres : Stationsstraat 25
Telefoon : (0543) 543 543
Fax : (0543) 543 065
E-mail : gemeente@winterswijk.nl
Internet : www.winterswijk.nl
KvK : 09219446

Team : Projecten
Behandeld door : Dijkerman
Verzenddatum : 28 april 2020

Onderwerp : kleiput Driemarkweg Molenveld

Geachte leden van de raad,
Waarschuwingsbrief Waterschap Rijn en IJssel
Het college ontving op 16 april jl. een waarschuwingsbrief van Waterschap Rijn en IJssel
(WRIJ) over de kleiput aan de Driemarkweg. Deze brief is als bijlage 1 bijgevoegd.
Inhoudelijk zijn de onderwerpen in de brief niet nieuw. We bestrijden niet dat er fouten zijn
gemaakt en dat WRIJ ons daar in deze brief op wijst. Ambtelijk was en is er al intensief
overleg tussen WRIJ en gemeente en er werd onderling gesproken over zaken die niet goed
zijn gegaan of die beter konden.
In de brief constateert WRIJ drie overtredingen. Met de brief attendeert zij ons hierop en
geeft zij ons de ruimte om waar mogelijk zaken te herstellen of zaken beter te doen. Uit
navraag blijkt dat de aanleiding voor WRIJ voor haar brief meerledig was:
 om ieders rollen in dit proces scherp neer te zetten: WRIJ als bevoegd gezag en
controleur/handhaver en de gemeente als opdrachtgever voor de toepassing van
partijen grond in de kleiput en van de verondieping van de kleiput
 de mondelinge waarschuwing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan
WRIJ (de gemeente heeft separaat een ILT-brief gehad, waarover u reeds bent
geïnformeerd)
 de druk van onder meer een ABK en de pers op WRIJ
Naar aanleiding van de waarschuwingsbrief van WRIJ en meerdere gesprekken op ambtelijk
niveau hebben wij een brief als antwoord op de brief van WRIJ opgesteld. Dit gaat over
inhoud en proces en is als bijlage 2 bijgevoegd. Kern is dat wij de brief van WRIJ positief
omarmen, de waarschuwingen ter harte nemen en van onze fouten willen leren.
Ecologisch onderzoek
Naar aanleiding van de eerdere ILT-brief (dus los van de WRIJ-brief) hebben wij besloten
om een nieuw ecologisch onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de
natuurontwikkeling nu plaatsvindt en of er nieuwe inzichten zijn om dat anders/beter te doen
en om onze ambities voor de natuurontwikkeling kracht bij te zetten. Dit onderzoek moet de
komende maanden worden uitgevoerd en we willen hierbij WRIJ actief betrekken en de
(tussen)resultaten openbaar maken op onze website. In ieder geval tot aan de volgende
vulperiode van 15 oktober 2020 worden de werkzaamheden in de kleiput niet hervat.
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Asbestanalyse
Naar aanleiding van het eerdere ILT-inspectierapport, waarin zij de gemeente er op wijst dat
er geen asbestanalyse in een partij grond is uitgevoerd, het volgende.
De partijkeuring 10574.001 is uitgevoerd door een gecertificeerd adviesbureau. Wij gaan er
daarbij van uit dat de eindconclusie van het keuringsrapport van zo'n bureau correct is.
ILT heeft echter geconstateerd dat dit bureau te kort geschoten is voor wat betreft het
(vervolg)onderzoek naar asbest. Vanwege het asbestverdacht zijn van de partij grond had
deze partij (nader) geanalyseerd moeten worden op asbest. En dus had voor deze partij
geen certificaat mogen worden afgegeven.
Als gemeente zijn wij te makkelijk van hun certificering uitgegaan.
Naar aanleiding hiervan is ons werkproces voor de acceptatie van partijen grond aangepast
conform haar zelfstandige verantwoordelijkheid voor het naleven van de bodemregelgeving.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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