
Date : 16-12-2019 23:34:20 
From :L~"c""""::c-----,,-=-~llllll!!~•@gmail.com 
To : "provincie Drenthe" Post@drenthe.nl 
Subject: WOB verzoek 16-10-19 
Attachment : 191121 Analyse WOB grondwateronttrekking fietstunnel Brunlaan Pe~.pdf; 

LS , 

Dank voor het publiceren van een aantal stukken rondom de bennling van de fietstunnel in Peize m ld 

Op basis van deze infonmtie heb ik een aantal ve volgvragen Zie daa toe de bijlage 

Uw reactie zie ik iret belangstelling tegeiroet 

Met vrieooelijke groet, 

-Mobiel: 

Ennil:....__---1•®-grmil.==co=m 

PS: Spaar het milieu ... drnk deze mail niet af, tenzij je vindt dat dat echt moet. 



WOB verzoek grondwateronttrekking fietstunnel Brunlaan Peize  

 

Beknopte analyse van de overgelegde documentatie. In cursief een aantal vragen. 

 

3e afstemmingsoverleg 25-04-2019 

3. Mededelingen. “De adviseur (i.c. Benedictus) vermoedt een verzakking van het Tolhuis van 0,4 

mm.” 

Wat is er gedaan met deze mededeling?  

6. Uitvoeringszaken. Bemaling. Locatie van de peilbuizen volgens bemalingsadvies Witteveen en Bos. 

10. Tolhuis Brunlaan 31. De parkeerplaats bij het Tolhuis zal vervallen. 

Wie heeft bedacht dat de parkeerplaatsen bij het Tolhuis zullen vervallen? 

 

5e afstemmingsoverleg 21-05-2019 

6. Uitvoeringszaken. Bemaling. De peilbuizen en debieten (m3 bemaling) worden gemonitord. 

Ik wil graag inzage in de monitoringsverslaglegging. 

 

6e afstemmingsoverleg 11-06-2019 

6. Uitvoeringszaken. Bemaling. Er wordt aanzienlijk minder grondwater onttrokken dan is 

aangenomen door Witteveen en Bos. Dit heeft tot gevolg dat er ook minder water geretourneerd 

wordt via het vernattingsscherm. 

Ik wil graag inzage in de berekening van het infiltratiedebiet op basis van deze verlaging van de 

grondwateronttrekking. 

 

8e afstemmingsoverleg 16-07-2019 

10. Tolhuis Groningerweg 31. De parkeerplaats langs de Brunlaan dient zonder tegenbericht 

gehandhaafd te blijven. 

Ik wil graag inzage in alle berichtgeving rondom de parkeerplaatsen aan de Brunlaan. 

 

Mail 17 mei 2019 8:53 

Wel grote afwijkingen. Hoe gaan we hier mee om? 

Ik wil graag inzage in de afwijkingen, en over de manier waarop er mee is om gegaan. 

 

Mail 20 mei 2019 12:05 

Er zijn in de voorbereiding acceptabele zettingen en alarmwaarden afgesproken voor de woning aan 

de Groningerweg. Nu zie ik uit de laatste meetresultaten dat er 13 dagen geleden toch enige 

zettingen geconstateerd zijn en dat het pand ook niet gelijkmatig zakt.  

Wat is er gedaan met deze constateringen? 

 

Mail 22 mei 2019 15:50 

Ik zie bij het Tolhuis ook een dip in de peilbuizen … 

Wat is er gedaan met deze constatering? 

 

Mail 3 juni 2019 8:38 

Ik zie dat het Tolhuis in zijn geheel zakt, maar de zakkingen onderling zijn niet groter dan de 

grenswaarde van 1,2 mm. De grondwaterstand in de peilbuizen blijft nu wel constant, al zie ik het 

effect van het knijpen van de bemaling vanaf 29-5 langs de Brunlaan zo niet terug.  Moeten we op 

basis van onderstaande gegevens op dit moment actie ondernemen? 

Welke reactie is er op deze constatering gekomen? 



Mail 5 juni 2019 11:43 

… Nu overschrijdt je namelijk de grenswaarden bij het Tolhuis. En hoe langer je te veel onttrekt hoe 

meer kans op ongewenste zettingen / verdroging. 

Wat is er gedaan met deze constatering? 

 

Mail 5 juni 2019 15:21 

Retour west (voor Tolhuis): 0,46 m3 /u 

Lozing west 7,44 m3 / u 

Totale onttrekking west: 7,9 m3 / u 

Retour Tolhuis moet volgens het vergunningonderbouwend onderzoek 10 m3 per uur zijn. 0,46 per 

uur is minder dan 5% van wat vergund is. Wat is er gedaan met deze constatering? 

 

Mail 14 juni 2019 9:58 

Graag met van Kessel  regelen dat de retourbemaling bij het Tolhuis en het tankstation wordt 

doorgespoeld zodat deze weer beter gaat infiltreren (onderhoud). 

 

Mail 18 juni 2019 14:19 

De retourbemaling bij het Tolhuis en het tankstation is vandaag schoongemaakt. Zoals het nu lijkt is 

de infiltratie nu beter. 

 

Mail 20 juni 2019 10:45 

Zoals te zien is op 17-6 de retourbemaling bij het Tolhuis terug gelopen naar nul. Hierop is op 18-6 de 

retourbemaling …. schoongemaakt. 

De infiltratie is op 17-6-19 terug gelopen naar nul. Kan uitgelegd worden waarom niet veel eerder is 

ingegrepen?  

 

Formulier debietregistratie Meter 400111 (17-05-19 / 17-06-19) 

Beoordeling RM: 2 metingen > 4 m3 / uur. Rest allemaal (veel) lager. 

Wie is er verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden aan de tunnel niet zijn gestaakt terwijl de 

infiltratie bij het Tolhuis permanent markant veel te laag is? 

 

Mail 3 juli 2019 9:25 

Op het ogenblik zie ik juist weer een extra verlaging bij het Tolhuis metingen en dus overschrijding 

van hetgeen is afgesproken.  

Opnieuw: Wie is er verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden aan de tunnel niet zijn gestaakt 

terwijl de infiltratie bij het Tolhuis permanent markant veel te laag is? 

 

Toets effectstudie vernattingsscherm 3 december 2018  

Het waterschap adviseert: Indien ter plaatste van de woning de grondwaterstand verder afnemen 

dan verwacht dient de retourbemaling / infiltratie middels het waterscherm opgevoerd te worden. 

Daarnaast wordt geadviseerd om de bodembeschrijving van de boring die zal worden uitgevoerd ten 

behoeve van het plaatsen van de grondwaterstand meetpunten te beoordelen. 

Waarom zijn deze adviezen (opvoeren waterscherm en bodembeschrijving niet opgevolgd?  

 

  



Aanvullende vragen WOB verzoek infiltratie uitvoering fietstunnel N372 : 

 

Ik mis in de overgelegde documenten de (goedgekeurde) tekening van de situatie van de 

retourbemaling bij het Tolhuis. Die wil ik graag nog ontvangen. 

 

Ik mis in de overgelegde documenten de monitoringsrapportages van het vernattingsscherm bij het 

Tolhuis. Die wil ik graag nog ontvangen. 

 

 




