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toelichting sanering Vlikoterrein
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Geachte leden van de raad,

Tijdens de raadsvergadering van t2 juli heeft u naar aanleiding van de
beantwoording van de schriftelijke vragen van de cDA-fractie geconstateerd dat deantwoorden mogelijke tegenstrijdigheden bevatten met eerder verstrekte
Ínformatie. ln deze brief geven wíj toelíchting hierop.

wij kunnen geen contradicties ontdekken in de beantwoording van de gestelde
vragen gesteld van 15 april en de vervolgvragen van 21 mei. wel constateren wij dater mogelijk verwarring is ontstaan in de terminologie die gebruikt is brj de
beantwoording van de vragen.

wij hebben in de beantwoording van de vragen van i.5 aprir aangegeven dat deondergrond (lees: grond dat al aanwezig ís op het Vliko-terrein) de kwaliteÍtsklasse
"industrie" heeft en licht verontreinígd is. Bij deze kwaliteitsklasse is geconstateerd
dat er in deze grondraag veer fracties (zoals puin, hout gras e.d.) aanwezig zijn(antwoord vraag L). Vanuit de ondergrond is veel verhardr:ng gehaald waaronder
ook funderingsbarken en tankínstailaties. om die reden is besroten om een
afwerklaag aan te brengen. De aangebrachte gronden voor de afwerklaag zijngeclassíficeerd met de klasse "achtergrond waarden,,. Dit betekent dat de gronden
schoon zijn en voldoen aan de gesterde eisen. Echter, hebben wij ook aangegeven
dat de aangebrachte grond (afwerkraag) ook bijmengingen (puín, hout, gras e.d.)
bevat (antwoord vraag 6).

Afgelopen període hebben wij uitvoerig het terrein gemonitord en afgeraapt, Ditheeft ertoe gereid dat het terrein n.g"no"g schoon is. Voorropig zuilen wij hetterrein nog blijven monitoren. Er is ook een maaiplan opgesteld om de biodiversiteit
te stimuleren. Volledigheidshalve treft u in de bijlage 
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fgto en een tekening aanvan het terrein.POSTBUS 35
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Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen

met de behandelende ambtenaar A' Achbari'

ogachtend,
en

A.M. Jansen

secreta meester
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Bijlage 1: Schets ondergrond Vlikoterrein

Af werklaag
{kwaliteilsklasse Achlergrondwaardel

0orspronkelijke ondergrond vmt. Vtiko terrein
{kwaliteitsklasse lndustrie}


