Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
W.M. Bakx (50PLUS)
(d.d. 28 september 2020)
Nummer
3675

Onderwerp
De nieuwe op- en afrit van de bouw weg N206

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller:

De fractie van 50PLUS wil weten van het college van Gedeputeerde Staten welke
materialen gebruikt zijn voor de aanleg van de ondergrond van deze tijdelijke op- en
afrit

1.

De fractie van 50PLUS heeft via een aantal inwoners nabij de aanleg van deze
tijdelijke op- en afrit vernomen dat de Provincie het niet eens was en misschien ook is
met de materialen die zijn gebruikt voor de aanleg van deze op- en afrit. Kan
Gedeputeerde Staten dit aan ons bevestigen met een motivatie wat het bezwaar dan
was?

Antwoord
Nee, wij herkennen dit bezwaar niet. De provincie is het eens dat deze goedgekeurde
materialen toegepast worden in het project.
Het gaat overigens nu niet om de aanleg van een tijdelijke op- en afrit, maar om de
voorbelasting en ophoging voor een definitieve aansluiting. Boskalis zal het materiaal
ook gaan gebruiken voor de tijdelijke N206.

2.

Kan Gedeputeerde Staten ons laten weten welke (bouw)materialen er gebruikt zijn
voor de aanleg van deze tijdelijke op -en afrit?

Antwoord
Aannemer Boskalis gebruikt het materiaal Beaumix als ophoogmateriaal en
voorbelasting voor de kunstwerken, de nieuwe aansluitingen en de tijdelijk verlegging
van de N206. Beaumix is een zogenaamde gewassen AEC1-bodemas en een
restproduct van de afvalenergiecentrales. Na schoonspoeling kan dit materiaal als vrij
toepasbare grondstof worden gebruikt bij de aanleg van wegen. Rijkswaterstaat heeft
dit materiaal in 2018 gecertificeerd als innovatieve grond- en bouwstof. Vanuit het
streven naar een circulaire economie heeft gebruik van hernieuwbare grondstoffen de
voorkeur boven het gebruik van primaire bouwstoffen zoals zand.

1

AEC = afvalenergiecentrale

FZ/GS/Alg

Met het gebruik van Beaumix geven Boskalis en de provincie ook invulling aan de
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Green Deal GWW die beide partijen ondertekend hebben. Er wordt overigens op een
aantal locaties ook zand als ophoogmateriaal gebruikt.

3.

Zijn er van deze materialen monsters genomen en is er een logboek bij gehouden van
deze stortingen.

Antwoord
Voor dit materiaal vinden partijkeuringen plaats die worden uitgevoerd door een
onafhankelijk gecertificeerd bureau (Certicon Kwaliteitskeuringen B.V.). Tevens wordt
een grondregister bijgehouden, waardoor herleidbaar is welk materiaal op welke
locatie is gebruikt.

4.

Was er ten tijde van deze stortingen toezicht aanwezig?

Antwoord
Voor het aanbrengen van vrij toepasbare bouwstoffen is geen toezicht noodzakelijk.
Er is geen toezicht aanwezig geweest bij het aanbrengen van alle voorbelastingen en
ophogingen. Medewerkers van de van de provincie Zuid-Holland en gemeente Katwijk
bezoeken steekproefsgewijs de bouwlocatie. Daarnaast worden
voorbelastingsplannen die Boskalis opstelt, getoetst door de provincie.
Het betreft hier overigens geen stortingen, maar het aanbrengen van voorbelasting en
ophogingen.

5.

Waarom is er, gezien de kwetsbaarheid van dit gebied dicht bij de bebouwde kom en
ook een school erg dicht bij deze locatie, geen schoon zand gebruikt voor deze
aanleg?

Antwoord
Er is geen aanleiding om dit materiaal niet toe te staan als ophoogmateriaal. Beaumix
is een vrij toepasbare grondstof en heeft daarmee een vergelijkbare status als de
grondstof zand.

6.

Waarom is de stort

niet afgedekt om “verstuiving” te voorkomen.

Antwoord
Het betreft geen storting, maar het aanbrengen van voorbelasting. Beaumix ‘verstuift’
minder dan zand. De aannemer heeft daarnaast de verplichting stofhinder te
voorkomen.
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7.

Bent u het met ons eens, gezien de voorgeschiedenis van deze tijdelijke weg, dat

overlast en zeker gezondheid risico’s ten alle tijden vermeden moeten worde n?
Antwoord
Ja.

Den Haag, 27 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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