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Beste meneer Kleian, 

  
In antwoord op uw brief van 19 april 2021 vindt u hieronder de beantwoording van 
uw schriftelijk gestelde vragen over de verontreiniging van de Kasteellaan in 
Nieuwkuijk. 
 
Vraag 1 
Heeft de gemeente opdracht gegeven tot het aanbrengen van de verharding op de 

Kasteellaan in Nieuwkuijk? Indien dat niet het geval is, wie heeft dan de 

betreffende opdracht verstrekt? 

 
Antwoord  

De Kasteellaan is al langere tijd voorzien van een halfverharding met 

menggranulaat. Dit menggranulaat is een bouwstof die is ontstaan uit het 

recycleproces tijdens sloop van bouwwerken. Het is gebruikelijk dat dergelijk 

materiaal wordt gebruikt in tijdelijke situaties om een soort van verharding aan te 

brengen of zanderige ondergronden om deze beter berijdbaar te maken. 

 

Door het gebruik van de Kasteellaan en de weersomstandigheden ontstaan kuilen 

in deze verharding. Deze worden dan opgevuld met nieuw menggranulaat. Op  

2 februari 2021 is in opdracht van de gemeente nieuw menggranulaat aangebracht 

op de Kasteellaan. 

 

Vraag 2 
Door wie is de vergunning verleend voor het aanbrengen van de betreffende 

verharding? 

 
Antwoord  

Het opvullen van kuilen en gelijkmatig maken van de halfverharding is kleinschalig 

onderhoud. Voor deze werkzaamheden is geen vergunning nodig. 

 
Vraag 3 
Welke eisen worden er door de gemeente gesteld ten aanzien van te storten 

verharding op, in dit geval de Kasteellaan? 

 
Antwoord  

De aannemer is gevraagd de kuilen in de Kasteellaan uit te vullen met een 

menggranulaat. Voor het toe te passen menggranulaat moet een productcertificaat 

worden geleverd door de aannemer. Het certificaat voor deze specifieke 

werkzaamheden treft u bijgaand aan. 
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Vraag 4 
Heeft er een controle door de gemeente plaatsgevonden nadat de betreffende 

verharding is aangebracht? Zo neen, waarom niet? 

 
Antwoord  

Ja, er heeft een controle plaatsgevonden.  

 
Vraag 5 
Als de gemeente opdrachtgever was, hoe verhoudt de huidige situatie op de 

Kasteellaan zich tot het streven van diezelfde gemeente om zwerfafval tegen te 

gaan? 

 
Antwoord  

De halfverharding op de Kasteellaan bestaat uit menggranulaat. Volgens de 

landelijke normen mag hier een percentage vreemde materialen inzitten (zoals 

glas, plastic, hout). Elke verwerker van recyclinggranulaat wordt gecontroleerd 

door keuringsinstantie KIWA. Deze bepaalt of het product geschikt is voor 

toepassing. Deze keuring heeft plaatsgevonden.  

 

Door regenval kunnen de vreemde materialen los komen te liggen op de 

Kasteellaan. Het menggranulaat is in een zeer natte periode aangebracht. Dat 

heeft mogelijk geleid tot het sneller los komen van deze materialen.  

 

Vraag 6 
Welke stappen gaat de gemeente ondernemen om de vervuiling ongedaan te 

(laten) maken en voor wiens kosten komt die sanering? 

 

Antwoord  

In het kader van de ontwikkeling van Steenenburg krijgt de Kasteellaan op termijn 

een nieuwe (half)verharding. We zullen bij de keuze voor de nieuwe 

(half)verharding rekening houden met de beoogde kwalitatieve uitstraling van 

Steenenburg. In de definitieve situatie zal daarom geen menggranulaat worden 

toegepast. 

In de tussentijd kan het nodig zijn dat de kuilen in de Kasteellaan toch nog 

opgevuld moeten worden. We zullen hierbij meer letten op de kwaliteit van het te 

gebruiken materiaal. 

Verder zullen we voor de uitstraling van de Kasteellaan op korte termijn het 

zichtbare plastic handmatig laten verwijderen.  

 

Met vriendelijke groet,  

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  

 
Bijlage: 

 Productcertificaat menggranulaat Kasteellaan d.d. 2 februari 2021 












