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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad gesteld door de heer De Wit 

van de Fractie van Christenunie/SGP 

over Gestaakte baggerwerkzaamheden 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is er nadat de baggerwerkzaamheden gestart zijn vervuiling geconstateerd in de Kamerikse wetering? 
Ja, dit werk werd door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) - de opdrachtgever - onlangs 
stilgelegd, omdat er aanwijzingen waren dat er mogelijk verontreinigd materiaal in het water zou liggen. 

2. Zo ja, wanneer zijn deze problemen aan het licht gekomen en wanneer is deze 
problematiek bekend geworden bij het college? Is het college actief geïnformeerd door het 
waterschap De Stichtse Rijnlanden? 
In week 25 werd in de Kamerikse Wetering, langs de Van Teylingenweg, een afwijkende grondlaag 
gevonden, met mogelijk verontreinigd materiaal. Deze problematiek werd week 26 bekend bij het college 
ondanks dat zij niet actief was geïnformeerd door HDSR. Het college is pas op navraag eind week 26 
geïnformeerd door het waterschap. 

3. Hoe, wanneer en door wie is bepaald, voor dat de baggerwerkzaamheden 
van start gingen, dat de wetering zonder problemen kon worden gebaggerd? 
Voordat de baggerwerkzaamheden van start gingen zijn steeksproefgewijs monsters genomen van de 
bagger door een gecertificeerd bureau in opdracht van HDSR. Het risico dat er vervuiling aanwezig kan zijn 
was bekend bij HDSR. 

4. Wat staat er over de berm en eventuele vervuiling in het bestek voor de 
onderwaterbeschoeiing? Welke eisen zijn hier gesteld? 
In het bestek - dat in opdracht van de gemeente Woerden is opgesteld - is genoemd dat er PAKs en zware 
metalen aanwezig zijn in de berm. De verontreiniging is heterogeen. Dit betekent dat een verontreiniging 
difuus in het projectgebied is aangetroffen. In een dergelijk geval is sanering van het gehele projectgebied 
wenselijk. 
Het is in dit geval echter niet financieel haalbaar om de grond langs de hele Van Teylingenweg te saneren. 
Als alternatieve oplossing is daarom bij het plaatsen van de beschoeiing langs de Kamerikse Wetering 
gekozen voor isolatie van de verontreinigde grond. Door folie tussen de beschoeiing en het asfalt aan te 
brengen is de verontreiniging geïsoleerd. Bovenop de folie is nieuwe berm van schone klei gemaakt. 
Deze isolatie van de verontreinigde grond door folie is goedgekeurd door Provincie Utrecht middels een 
melding Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet de 
aannemer zich houden aan de afspraken opgenomen in de BUSmelding. 

5. Welke financiële risico's loopt de gemeente door de geconstateerde vervuiling? 
De gemeente loopt geen financiële risico's. 



6. Welke juridische en milieutechnische risico's loopt de gemeente? Kan de gemeente 
aansprakelijk gesteld worden? 
De gemeente loopt geen juridische en milieutechnische risico's. De aanwezigheid van de vervuiling in 
bagger is het probleem van de onderhoudsplichtige, in dit geval HDSR. De gemeente kan niet aansprakelijk 
worden gesteld. 

7. Welke verantwoordelijkheid heeft het waterschap in deze en is zij drager van de eventuele 
risico's? 
Het waterschap is als onderhoudsplichtige van de Kamerikse Wetering verantwoordelijk voor de vervuilde 
bagger. Het waterschap is drager van de eventuele risico's. 

8. Hoe moet het verder met het resterende gedeelte van de wetering die nog moet worden 
uitgebaggerd? En moet de inmiddels opgeslagen bagger worden afgevoerd? 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de bagger uit het overgrote deel van de Kamerikse Wetering vrij 
verspreidbaar en niet zoals verontreinigde bagger naar een speciaal depot gebracht hoeft te worden. Alleen 
een klein deel van de bagger in het noordelijke deel van de wetering, langs de oeverkant aan de Van 
Teylingenweg, is verontreinigd. Deze bagger wordt afgevoerd. De overige inmiddels opgeslagen bagger 
hoeft niet te worden afgevoerd. 

9. Wat zijn de vervolgstappen die het college gaat nemen? 
Het College ziet zich niet genoodzaakt om vervolgstappen te nemen. 
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