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Geacht College, 
 
De beantwoording door uw college van onze vragen over de verontreiniging van de Kasteellaan in 
Nieuwkuijk vormt voor ons aanleiding tot onderstaande, aanvullende vragen. 
 
1. Allereerst willen wij graag een antwoord op vraag 5 uit onze brief. Een verwijzing naar een 

certificaat zegt niets over de opvatting van het college ten aanzien van het gestorte afval in relatie 
tot het beleid omtrent zwerfvuil. 

2. Uit de bijlage bij het antwoord blijkt dat er in februari van dit jaar in totaal 42,6 ton 
recyclinggranulaat is gestort op de Kasteellaan. Hoeveel keer is er in de afgelopen jaren van dit 
granulaat gestort in de Kasteellaan en over welke volumes spreken wij dan? 

3. Volgens de geldende normen mag recyclinggranulaat tot maximaal 1 % van het volume 
verontreinigd zijn met glas, plastic, pvc en dergelijke. Realiseert het college zich dat uitgaande 
van voornoemd percentage er alleen al in februari 2021 een volume van ruim 200 liter aan afval, 
zoals hiervoor genoemd, is gestort op de Kasteellaan. Vindt het college het storten van een 
dergelijk volume aan afval verantwoord in een landschap dat deel uit maakt van een “ecologische 
hoofdstructuur”? 

4. Volgens de geldende normen mag bedoeld granulaat vervuild zijn met bepaalde aangeduide 
stoffen. Echter kledingresten, kapotte werkhandschoen, stukken schoenzool en dergelijke staan 
niet genoemd in het overzicht. Welke verklaring heeft u voor het feit dat dergelijk afval ook 
zichtbaar aanwezig was in de gestorte (half)verharding? 

5. In uw antwoord geeft u ook aan dat op termijn de Kasteellaan een nieuwe (half)verharding krijgt. 
Begrijpen wij het goed dat het recente en reeds eerder gestorte granulaat inclusief vervuiling 
gewoon blijft liggen? 

6. Indien zulks het geval is, vindt u dat dan verantwoord vanuit de stelling van het gemeentebestuur 
dat Heusden een groene gemeente is en er geen ruimte is voor afval in de openbare ruimte en hoe 
past dat binnen het Heusdense duurzaamheidsbeleid? 
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7. Juridisch gezien zal het ongetwijfeld zijn toegestaan om het granulaat te storten. Echter hoe kijkt u 
als college er vanuit een moreel perspectief naar en dat mede vanuit de gedachte dat u 
handhavingsbeleid hanteert ten aanzien van een inwoner die bijvoorbeeld ongerechtigheden in 
bijvoorbeeld een GFT container gooit? 

8. Waarom vindt u het moreel verantwoord om een inwoner, zoals in vorig punt bedoeld, te straffen 
terwijl u zelf geen problemen heeft met het (laten) storten van grote hoeveelheden afvalstoffen die 
niet in de natuur thuis horen? 

9. Vindt u ook dat de gemeente in dit specifieke geval niet die voorbeeldfunctie vervuld heeft, die zij 
eigenlijk moet hebben ten aanzien van het dumpen van afval? 
 

In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
namens de fractie Heusden Transparant, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


