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: beantwoording schriftelijke vragen over "De Centrale As, wateruittreding
en uitloging staalslakken pakket" (brief 01914240)

Geachte mevrouw Van der Hoek,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 24 september 2021, beantwoorden wij als volgt.

Inleiding:
Uit de brief "De Centrale As, wateruittreding en uitloging staalslakken pakket" van 22 sep-
tember van GS blijkt dat er sprake is van ongewenste lekkage uit het asfalt- en slakkenpak-
ket van de Centrale As. Tevens blijkt dat dit al in 2017 voor de eerste maal geconstateerd is,
dat er daarna op andere plekken in 2018 ook lekkage geconstateerd is en dat PS hierover
niet eerder is geïnformeerd. Het betreft vervuilde lekkages met metalen, die schadelijk zijn
voor het milieu (en mogelijk voor de gezondheid?) en negatieve effecten hebben op de ber-
men, de omliggende waterhuishouding en de civieltechnische constructie van de weg. Hier-
over stellen wij de volgende vragen:

Vraag 1:
Waarom heeft het college PS in de afgelopen vierjaar niet eerder geïnformeerd, toen bleek
dat de lekkage zelfs op meerdere plaatsen plaatsvond?
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Antwoord vraag 1:
Het lijdt achteraf geen twijfel dat PS door ons eerder geïnformeerd hadden moeten worden
over de problemen met staalslakken in de Centrale As. Dat dit na de ontdekking van het eer-
ste lek niet meteen gebeurd is, hing samen met de inschatting van destijds dat het probleem
relatief klein leek en op afzienbare termijn verholpen leek te kunnen worden. Bovendien: het
gebeurt vaker dat nieuwe infrastructuur wordt opgeleverd met onvolkomenheden die hersteld
moeten worden; dit betreft restpunten. Daarbij zijn de bevoegde gezagen direct ingelicht,
beheersmaatregelen getroffen en onderzoeken gestart naar oorzaken, gevolgen en oplos-
singen. Bij de daaropvolgende wateruittredingen' is met tempo dezelfde aanpak gehanteerd.
Daarmee was de situatie niet opgelost, maar in afwachting van een langdurig effectieve af-
doening wel voldoende onder controle.

September 2020 is door middel van een persbericht door de provincie gecommuniceerd dat
sprake was van scheurvorming in het asfalt. Er is toen geen melding gemaakt van door wa-
ter uitgezette staalslakken omdat een causaal verband tussen staalslakken en schade aan
de weg voor ons nog niet aannemelijk was gemaakt; ook een causaal verband tussen de
staalslakken en de verontreiniging van water stond toen nog niet vast. Nog steeds liepen er
onderzoeken en nog steeds was er controle, beide in afwachting van een definitieve aanpak.
De precieze omvang van de problematiek was ons ook toen nog niet helder.

Het is niet zo dat in deze perioden actief beslissingen zijn genomen om Uw Staten niet te
informeren; wel moeten wij terugziende constateren dat ons College ten onrechte niet actief
heeft besloten om Uw Staten wel te informeren. Nadat dit jaar verschenen onderzoek, in op-
dracht van ons verricht, voor ons als provincie aannemelijk maakte dat er zowel een causaal
verband bestaat tussen zwel van staalslakken en schade aan de weg als tussen de staal-
slakken en verontreinigd, lekkend water, hebben wij u bij brief van 21 september jongstleden
(kenmerk 01914240) uitvoerig geïnformeerd.

Vraag 2:
Is bij de eerste constatering van lekkage in 2017 onmiddellijk onderzoek gedaan naar de
staat van de rest van de Centrale As? Zo nee, waarom niet? Zoja, wat is er geconstateerd
en wat is er met die informatie gedaan?

Antwoord vraag 2:
Nee we hebben niet gelijk de andere locaties van De Centrale As onderzocht, omdat op dat
moment daartoe geen aanleiding bestond.

Op een viertal locaties —bij de zogenaamde ophogingen In Noord 1 (1 locatie), Noord 2 (2
locaties) en Noord 3 (1 locatie) —zijn staalslakken toegepast. In december 2017 werd als
eerste verweking van berm en lichte uittreding van water uit een ophoging bij de Trekweg
waargenomen, waarna direct een voorziening is getroffen met een drain naar de bermsloot
om alkalisch water te kunnen wegpompen en te kunnen afvoeren naar een verwerkingsin-
richting. In maart 2018 is bij De Falom, uit de ophoging aldaar, uittreding van water waarge-
nomen en even later ook bij Dwarsloane.
Het uittredende water bij De Falom werd via een kolkafvoer geloosd op de Falomsterfeart
(druppelsgewijs). Dit werd toegestaan door VVetterskipFryslán. In de zomer van dit jaar
stond het bevoegd gezag (het Wetterskip) dit niet langer toe en is door de aannemer een
opvangsysteem aangelegd. Het opgevangen water wordt sindsdien afgevoerd naar een ver-
werkingsinrichting.
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De aannemers zijn direct na de constateringen op de hoogte gesteld en hebben onder-
zoeken gestart. Dit past bij de contractuele verhoudingen die gelden tussen de aannemers
en de provincie. Parallel daaraan —en los van de onderzoeken van de aannemers —heeft de
provincie terstond ook zelf reactief en proactief onderzoek laten uitvoeren naar de waterkwa-
liteit in de bodem en het oppervlaktewater. Deze onderzoeksgegevens zijn gedeeld met de
aannemers. De aannemers zijn ons inziens in deze primair aan zet om het probleem defini-
tief op te lossen.

De bevoegde gezagen —Wetterskip Fryslán, FUMO, gemeente Dantumadiel en Noardeast-
Fryslán —zijn terstond op de hoogte gebracht van de ontstane situaties. Bij Noord 3 is welis-
waar geen uittreding waargenomen maar voor de zekerheid heeft de provincie ook daar on-
derzoek laten doen.

Vraag 3:
Zijn er bij de eerste constatering van lekkage in 2017 maatregelen getroffen om lekkage el-
ders, ook bij andere infrastructurele projecten, te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen? Zo
nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3:
Bij andere infrastructurele projecten van de provincie speelt deze problematiek niet omdat
daar geen staalslakken zijn toegepast. In het project "De Haak om Leeuwarden", onderdeel
De Haak Noord, zijn in wegvakken staalslakken toegepast en zijn op een aantal plaatsen ter
hoogte van deze staalslakken scheuren in het asfalt geconstateerd en daar waar nodig ge-
repareerd. Rijkswaterstaat en de gemeente Leeuwarden zijn voor bepaalde wegvakken
wegbeheerder. De provincie is hier projectverantwoordelijke richting de beide wegbeheer-
ders en fungeert als opdrachtgever naar de aannemer. In het onderdeel De Haak Zuid is
Rijkswaterstaat projectverantwoordelijke, opdrachtgever en wegbeheerder en is er geen rol
voor de provincie. Provinciale Staten is bij brief d.d. 22 september 2016 (kenmerk 01347129)
over de scheurvorming geïnformeerd.

Vraag 4:
Een maatregel in Noord 1 was het lozen van het vervuilde water in een bermsloot. Een maat-
regel in Noord 2 was het gecontroleerd lozen van het vervuilde water op de Falomsterfeart.
Wat zijn daar nu de effecten van op de omgeving?

Antwoord vraag 4:
Bij Noord 1 is het effect op de omgeving minimaal omdat de sloot aldaar is afgedamd met
schotten. Hierdoor blijft het uittredende water geconcentreerd op één plaats en wordt het
gecontroleerd afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

Bij Noord 2 heeft volgens het Wetterskip de hoge pH waarde van het uittredende water op
zichzelf de afgelopen jaren door verdunning waarschijnlijk amper effect gehad op de omge-
ving.
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Momenteel wordt dit uittredende water op één plaats verzameld en afgevoerd naar een ver-
werkingsinrichting.

Vraag 5:
Is bijgehouden hoeveel vervuild water dit betrof? Zo ja, om hoeveel gaat het? Zo nee, waar-
om niet?

Antwoord vraag 5:
Voor Noord 1 is de totale hoeveelheid ca. 5.300 m3. Dit water is per tankauto afgevoerd naar
de RWZI van het Wetterskip.
Voor Noord 2 is dit lastiger te meten omdat het tot deze zomer druppelsgewijs in de Falom-
sterfeart is geloosd. Daarna heeft de aannemer een opvangsysteem in bedrijf genomen en
wordt het uittredende water daarin opgevangen en afgevoerd. Per dag gaat dit om maximaal
ca. 2 m3.

Vraag 6:
Waarom is gekozen voor het toepassen van slakken? Waren er van tevoren hierover risico's
bekend bij het college?

Antwoord vraag 6:
Het toepassen van staalslakken is een manier van hergebruik van secundaire bouwstoffen
die vrijkomen bij de productie van staal. Staalslakken is een bouwstof als bedoeld in de Be-
oordelingsrichtlijn (BRL) 9310. Hiermee wordt een zinvolle toepassing gerealiseerd van het
rest- of bijproduct van de productie van staal, welke anders op een andere wijze verwerkt of
opgeslagen zou moeten worden.
De risico's van het toepassen van staalslakken als bouwstof waren bij de dienst bekend. Bij
een juiste verwerkingswijze kunnen de risico's echter worden beheerst en werd de toepas-
sing hiervan aanvaardbaar geacht. Op grond van de overeengekomen contractvorm ligt de
verantwoordelijkheid voor een adequate verwerking van staalslakken en het beheersen van
de eventuele risico's bij de betrokken aannemers.

Vraag 7:
Op welke provinciale wegen in Fryslán zijn nog meer staalslakken toegepast? Zo ja waar?
Indien nog niet bekend: gaat hier onderzoek naar plaatsvinden?

Antwoord vraag 7:
In andere provinciale wegen zijn geen staalslakken toegepast.

Vraag 8:
Ondanks dat het toepassen van slakken binnen de normen valt, blijken er toch ongewenste
effecten te zijn. Zijn de normen dan nog wel adequaat? En/of is de verwerkingsmethode wel
juist?

Antwoord vraag 8:
De provincie gaat niet over het opstellen van normen. De verantwoordelijkheid ligt bij andere
instanties.
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Er zijn binnen de daartoe geldende richtlijnen (BRL 9310) meerdere verwerkingsmethodes
voor het toepassen van staalslakken. De keuze hierin is per contract bij de aannemer gela-
ten.

Vraag 9:
Waarom heeft de aannemer van Noord 3 wel folie gebruikt om tegen waterdoorlating be-
schermen en de andere aannemers niet? Betekent dit dat een risico op problemen te voor-
zien was? En was dit van tevoren bekend bij het college?

Antwoord vraag 9:
De drie contracten zijn separate contracten met elk een andere aannemer. Zoals in het ant-
woord op vraag 8 reeds is aangegeven, bestond er per aannemer keuzevrijheid in het toe-
passen van staalslakken en de verwerkingsmethode binnen de daartoe geldende richtlijnen
(BRL 9310). Wat het vooraf kennen van risico's betreft, zie ons antwoord bij vraag 6.

Vraag 10:
Is vóór de aanleg de beoogde constructie van de aannemers goedgekeurd door de provin-
cie? Hoe is dit gecontroleerd?

Antwoord vraag 10:
Voor het antwoord op de eerste vraag onder vraag 10 wordt verwezen naar het antwoord op
vraag 9. Het antwoord op de tweede vraag luidt als volgt: ten tijde van de voorbereiding op
de uitvoering zijn alle relevante documenten op de voorgeschreven wijze getoetst door de
dienst.

Vraag 11:
Waarop baseert het college de aanname dat de aannemers verantwoordelijk zijn voor de
schade?

Antwoord vraag 11:
Op grond van de overeengekomen contractvorm en de daarmee gepaard gaande verdeling
van verantwoordelijkheden, is het college vooralsnog van mening dat de kosten voor herstel
in beginsel voor rekening van de aannemers komen. Partijen zijn momenteel constructief in
overleg om zo spoedig mogelijk een bevredigende oplossing te vinden.

Vraag 12:
Zijn er ook andere overheden in Fryslán die staalslakken toepassen? En zoja, zijn de effec-
ten daarvan bekend?

Antwoord vraag 12:
Ons is bekend dat Rijkswaterstaat staalslakken heeft toegepast. Vergelijkbare effecten zijn
ons niet bekend.
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Vraag 13:
Hoe wil het college in de toekomst dergelijke situaties voorkomen?

Antwoord vraag 13:
Door oorzaak en gevolg van deze situatie allereerst goed te evalueren en te analyseren, zal
daarna nader bepaald kunnen worden in hoeverre deze (circulaire) bouwstof in de toekomst
nog veilig kan worden toegepast in projecten.

Hoogachte

Gedeputee

drs. A.A.M.

Staten van Fryslán,

VI,

flitter

---
rsma, MBAMCM,secretaris
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