Aan:
geadresseerde

DATUM
NUMMER
UW BRIEF VAN
UW NUMMER
BIJLAGE

1 augustus 2019
61F676AD
-

TEAM
REFERENTIE
DOORKIESNUMMER
E-MAILADRES
ONDERWERP

PPM
C.V. de Jong
(030) 258 29 10
chris.de.jong@provincie-utrecht.nl
Vertraging werkzaamheden verbreden
fietspad M. A. Reinaldaweg (N204),
Linschoten.

Geachte mevrouw, heer,
In juni 2019 kreeg u van ons een brief met daarin een planning voor het verbreden van het fietspad
langs de M.A. Reinaldaweg (N204) tussen de A12 en Linschoten (Van Rietlaan). Vanwege nieuwe
regelgeving, moeten we aanvullend bodemonderzoek uitvoeren waardoor we de werkzaamheden
niet in de zomer maar pas in het najaar kunnen uitvoeren. Hieronder leest u meer over de reden van
de vertraging.
VERTRAGING VERBREDEN FIETSPAD

Voor het verbreden van het fietspad moet de grond in de bermen worden afgegraven en afgevoerd.
Alle voorbereidingen en onderzoeken om dit uit te voeren waren klaar.
Kort voor de geplande start van de werkzaamheden in juli, zijn er vanuit het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat nieuwe regels*) van kracht voor het afgraven en afvoeren van grond. De
nieuwe regels geven aan dat de af te graven grond ook onderzocht moet zijn op de aanwezigheid
van de stof PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Voor de bermen in Linschoten betekent dit dat er
aanvullend onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van PFAS voordat we aan de
slag kunnen met afgraven en afvoeren.
NIEUWE PLANNING

Begin september beschikken wij over de resultaten van het aanvullende onderzoek.
Op basis van de resultaten stellen we samen met de aannemer een nieuwe planning op. Wij
verwachten de werkzaamheden in de loop van het komende najaar te kunnen uitvoeren. Zodra hier
meer over bekend is, informeren wij u opnieuw.
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*)Voor meer informatie over de nieuwe regels (Rapport Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie d.d. 8 juli 2019) verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/08/tijdelijk-handelingskader-voor-hergebruik-vanpfas-houdende-grond-en-baggerspecie
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NADERE INFORMATIE/VRAGEN?

Meer informatie vindt u op onze website www.provincie-utrecht.nl/n204linschoten. Daarin is ook de
link naar het Handelingskader PFAS opgenomen met daarin de nieuwe regels voor het afgraven en
afvoeren van grond.
Als u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met dhr. H.
Thijs, bereikbaar op 06 – 43 36 35 49.
T 06-43363549
E herman.thijs@provincie-utrecht.nl
KWS-app
U kunt de planning van de werkzaamheden ook volgen via de KWS-app die u op uw telefoon kunt
downloaden vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor Android). De informatie
vindt u vervolgens onder de projectnaam ‘N204 - IJsselveld’, die u kunt instellen als favoriet.
Wij hopen u met deze brief voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele
stand van zaken en danken u bij voorbaat voor uw begrip.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Chris de Jong, projectleider Wegen
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