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Geachte heer, mevrouw, 

Op 25 april 2016 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid 
over afgravingswerkzaamheden langs de A9. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

Deelt het college onze zorg? 

Antwoord: 

Het college kan zich voorstellen dat de getoonde beelden verontrustend overkomen. Het 
college neemt deze zorgen heel serieus, net als dat we tot nu toe hebben gedaan. Mede 
daarom hebben we recent (extern) onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek ging in op de 
vraag of er een functionele relatie is tussen de geplande werkzaamheden van de aannemer 
van Rijkswaterstaat, namelijk het afgraven van een deel van het dijklichaam en de stabiliteit 
van de voormalige zandwinput. Conclusie van de onderzoekers was dat er geen risico's zijn 
ten aanzien van het afgraven van het dijklichaam. Hiermee werden onze zorgen vooraf aan 
de geplande werkzaamheden weggenomen. Dit onderzoek hebben wij op 16 maart 2016 
met de raad gedeeld (kenmerk X2016.16977). 

Vraag 2: 
Zo nee, waarom niet? Wij zien graag een goed onderbouwd antwoord tegemoet. 

Antwoord: 
Zoals aangegeven hebben we recent extern onderzoek laten uitvoeren, waaruit gebleken is 
dat er ten aanzien van het onderzochte geen risico's zijn. We hebben op dit moment geen 
reden om anders tegen de conclusies van dat onderzoek aan te kijken. > A j 
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De geplande graafwerkzaamheden ter plaatse zijn afgerond. Op grond van de beelden van 
bewoners, waarnemingen ter plaatse van het Hoogheemraadschap van Rijnland (bevoegd 
gezag met betrekking tot oppervlaktewater) en de kennis van het gebied denken we dat 
waarschijnlijk sprake is van het uitreden van sterk ijzerhoudend grondwater in de onlangs 
verplaatste bermsloot. Ijzerhoudend grondwater is een natuurlijk fenomeen en heeft de 
kleur die te zien is op de beelden. Echter, om alles uit te kunnen sluiten heeft Rijnland na 
overleg met ons en de Omgevingsdienst besloten om op 28 april oppervlaktewatermonsters 
te nemen, welke naast ijzer geanalyseerd worden op voor stortplaatsen relevante stoffen 
zoals zware metalen, aromatische, alifatische en gechloreerde koolwaterstoffen, etc. Tevens 
wordt bovenstrooms op een niet door de ontgraving beïnvloed gedeelte een 
referentiemonster genomen. Het onderzoeken van deze monsters neemt ongeveer één tot 
anderhalve week in beslag. Zodra de uitkomsten bekend zijn en we deze van Rijnland 
hebben ontvangen zullen wij deze met u delen. Vooralsnog is er geen reden tot zorg, maar 
we zullen de situatie en bodemanalyses nauwgezet volgen. 

Vraag 3: 

Zo ja, wat zijn de mogelijke gevolgen en wat gaat u hier aan doen? 

Antwoord: 
Het college stelt voor eerst de resultaten van het onderzoek van Rijnland af te wachten. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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