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Onderwerp: Omgaan met vervuild- / stuifzand
Toelichting bij de vragen:

Op diverse plaatsen in de gemeente, waar gesloopt of gebouwd wordt, liggen kort of langdurig hopen
zand of zijn er zandvlaktes gecreëerd. Momenteel het geval bij de rioolwerkzaamheden hoek
Dokweg/Ampèrestraat, maar kort geleden ook bij de bouw van de nieuwe appartementen complexen
aan de Keetberglaan.
Ondanks dat er in de APV Velsen in artikel 2.53/2.54 hiervoor regels staan, wordt er weinig tot niet
gehandhaafd. Op grote industrieterreinen -waar niemand woont- handhaaft de provincie cq de
milieudienst weldegelijk op het deugdelijk afdekken van zandhopen.
Daarnaast wordt geconstateerd, dat zand in een woonwijk eerst wordt gestort en daarna wordt
nagegaan of het vervuild is. Bij navraag bleek dat het AP04 onderzoek nog liep, terwijl de zandhopen al
waren gestort.
Zie ook in bijlage APV art 2.53 en 2.54.
Vraag 1
Kan het college aangeven of men het eens is met de methode om eerst zand te storten naast een woonwijk
en dan pas te onderzoeken of de grond vervuild is? Of is het college met ons van mening dat de juiste
volgorde is van eerst een onderzoek naar vervuiling en dan pas storten?
Antwoord vraag 1
U stelt dat grond zonder onderzoek vooraf wordt gestort. Dat is niet het geval.
Voordat grond uit de bodem ontgraven wordt, wordt de kwaliteit gekeurd door middel van grondboringen. Dit
is een verkennend bodemonderzoek. Uit dit onderzoek komt naar voren of de grond vervuild is of niet. Als de
grond niet vervuild is mag dit binnen de werkgrenzen worden opgeslagen. Op deze manier kan dan een
AP04 keuring (partijkeuring) worden uitgevoerd, zodat nader bepaald kan worden hoe de grond hergebruikt
kan worden. De kosten voor een AP04 keuring worden lager naarmate de partij grond groter is. Vandaar dat
een partij grond soms langer blijft liggen.
Vraag 2
Kan het college aangeven waarom er nauwelijks gehandhaafd wordt op stuifzand van kale plekken en
zandhopen in woonwijken, zoals vereist op de industrieterreinen waar nota bene niemand woont?
Antwoord vraag 2
Het college herkent uw stelling niet dat er onderscheid wordt gemaakt tussen industrieterreinen en
woonwijken voor wat betreft handhaving op stuifzand. Als er een melding van stuifzand binnen komt wordt
altijd ter plaatse bekeken wat de oorzaak en gevolgen zijn. Afhankelijk van de situatie wordt gekeken of, en
in welke vorm, er opgetreden moet worden.
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Vraag 3
Is het college bereid om te handhaven, zodra er melding is van stuifzand veroorzaakt door kale vlakten en/of
zandhopen, teneinde overlast voor de burgers te voorkomen?
Antwoord vraag 3
Zie het antwoord op vraag 2.
Vraag 4
Kan het college aangeven of de huidige zandvervuiling in de straten rondom de Keetberglaan nog verder
opgeruimd gaat worden?
Antwoord vraag 4
Het depot wordt opgeruimd en ingezaaid met gras. In overleg met het woningbedrijf worden de vlaktes
tussen de flats z.s.m. ingezaaid met een kruidenmengsel. Als dat gebeurd is, zal de gemeente de straten
schoonmaken.
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