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 Onderwerp: artikel 60 reglement van orde vragen inzake vervuild slib   

 

 Geachte fractievoorzitters, 
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Bij boven aangehaalde brief stelt u vragen inzake vervuild slib op grond van artikel 60 reglement van 
orde. Uw vragen zijn besproken in onze vergadering van 17 maart 2020.  
 
Voorafgaand aan de beantwoording van uw vragen wil het dagelijks bestuur benadrukken dat zij ook 
kennis heeft genomen van de discussie in Nederland over dit actuele onderwerp. Wat betreft de vragen 
kunnen wij enkel reageren op de situatie in ons waterschap. U treft hieronder onze beantwoording per 

vraag aan.  
 
Vraag 1: 
Zet Brabantse Delta in waterplassen, of andere wateren in haar gebied slib in om te verondiepen? 

a) Zo ja, in welke wateren gebeurt dit? 
b) Hoeveel slib is de afgelopen 5 jaar gestort? 

c) Zo ja, is dit slib uit eigen regio, vrijgekomen bij eigen werkzaamheden? 
d) Wordt dit slib gecontroleerd op: Vergunning, toxiteit e.a. chemische verontreinigingen? Wat zijn 

daarbij de criteria? Wat zijn in de uitkomsten van deze controle? Laat Brabantse Delta (licht) 
vervuild slib toe? Wordt hier een documentatiesysteem voor bijgehouden (Welk slib, wanneer, in 
welke plas, met welke stoffen)? 

 
Antwoord: 

De (waterkwaliteits)beheerder is bevoegd gezag voor toepassingen van grond, baggerspecie en 
bouwstoffen in oppervlaktewater. Voor wateren in beheer bij het Rijk is dat Rijkswaterstaat, en voor 
wateren die niet in beheer zijn bij het Rijk is dat de lokale (waterkwaliteits)beheerder; het waterschap.  
 
Wat betreft verondieping in het werkgebied van Waterschap Brabanse Delta is het waterschap bevoegd 
gezag. Daarbij handelt het waterschap conform de normen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en 
aanverwante nationale regelgeving. Verondieping is strikt gereguleerd en wel op de volgende wijze.  

 
Voorafgaand aan (de melding van) verondieping dient er op basis van de ministeriële circulaire 
“Herinrichten van diepe plassen” (december 2010) een zeer zorgvuldige afweging gedaan te worden naar 

de omstandigheden waaronder dit mogelijk is. Een brede belangenafweging ligt hieraan ten grondslag. 
Het waterschap stelt aanvullend nadere eisen die betrekking hebben op gehalten van chemische stoffen. 
Pas nadat aan alle vereisten van de ministeriële circulaire is voldaan kan een initiatiefnemer een melding 

doen onder het Bbk en, wanneer wordt voldaan aan de normen uit het Bbk, starten met toepassingen.  
 
Het Bbk verlangt dat partijen die grond en baggerspecie willen toepassen hiervan melding doen via het 
landelijke Meldpunt bodemkwaliteit. Aan het melden zijn allerlei vereisten verbonden. Zo dient elke partij 
grond of baggerspecie voorzien te zijn van een bodemonderzoeksrapport. Dit rapport bestaat uit de 
resultaten van een omvangrijke bemonstering door een de Minister erkende gecertificeerde en 
onafhankelijke monsternemer. Vereist zijn eveneens geohydrologische en ecologische onderzoeken. 

Daarnaast zijn een inrichtingsplan, werkprotocollen, onderbouwing tijdspad en hoeveelheden benodigd 
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voor een melding. Het primaire beoordelingskader is, naast deze onderzoeken, het aantonen van het nut 

en de functionaliteit, zoals deze zijn beschreven in het Bbk.  
 
 
Het waterschap beoordeelt (als toezichthouder) de melding en het bodemonderzoeksrapport. Toepassing 

van de desbetreffende partij grond of baggerspecie vindt pas plaats na deze beoordeling, waarbij wordt 
getoetst aan de wettelijke normen. Er zijn diverse classificaties van gronden en slib, met bijpassende 
normering. Afhankelijk van de aangeboden partij zijn bepaalde normen van toepassing. Het waterschap 
beoordeelt de aangeboden partij en hanteert daarbij de landelijke normen. De bevoegdheid inzake 
verondieping is zo geformuleerd dat wanneer een toepassing voldoet aan de wettelijke vereisten, deze 
toepassing niet kan worden geweigerd.   
 

Alle meldingen worden opgeslagen in het digitale systeem van het waterschap. Tot op heden heeft het 
uitgevoerde toezicht niet geleid tot handhavingszaken. 
 
In het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta is op dit moment één zogenaamde verondieping 
actief, namelijk De Dassenplas in de gemeente Roosendaal. De toepassing aldaar voldoet aan de vereisten 
van het Bbk. Het waterschap is bevoegd gezag voor het toezicht op het verondiepen van de Dassenplas. 

Een exploitant is verantwoordelijk voor de werkzaamheden en past grond en baggerspecie toe na 

toestemming van het waterschap. Het eigendom van de Dassenplas ligt bij een lokale ondernemer  
 
De verondieping van de Dassenplas vindt plaats vanaf 2004. In totaal is er ruimte voor 1.000.000m3 
grond en/of baggerspecie. Na afronding van de verondieping dient er een leeflaag van schone grond 
(Achtergrondwaarde) aangebracht te worden. In de afgelopen 5 jaar is circa 375.000m3 grond en 
baggerspecie toegepast in de Dassenplas. 

 
Het is in het verleden diverse malen voorgekomen dat baggerspecie van eigen werken van het waterschap 
aangeboden is voor toepassing in de Dassenplas. Vanuit het proces Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving worden deze meldingen conform het Bbk beoordeeld en gecontroleerd. Er is geen 
buitenlandse baggerspecie toegepast in de Dassenplas. 
 
Daarnaast is er één verondieping in de voorbereidende fase, namelijk Plas Caron in de gemeente 

Oosterhout. Naar verwachting wordt verondieping in 2020 actief.  
 
Vraag 2: 

Is er in de wateren van Brabantse Delta de laatste 10 jaar granuliet gestort? 

a) Zo ja, in welke wateren? 
b) Wie was in dat geval de opdrachtgever? 

 
Antwoord: 
 
Nee, binnen het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta is geen granuliet toegepast in 
oppervlaktewater. 
 
Vraag 3: 

 
Wie is bevoegd gezag als het gaat om het (laten) storten van slib, respectievelijk granuliet in 
natuurplassen? 
 
Antwoord: 
Zoals vermeld bij vraag 1 is de (waterkwaliteits)beheerder bevoegd gezag voor toepassingen van grond, 

baggerspecie en bouwstoffen in oppervlaktewater. Voor wateren in beheer bij het Rijk is dat 

Rijkswaterstaat en voor wateren die niet in beheer zijn bij het Rijk is dat de lokale 
(waterkwaliteits)beheerder; het waterschap. 
 
Het waterschap is in veel gevallen enkel betrokken als bevoegd gezag wat betreft de beoordeling van en 
toezicht op toepassingen van grond baggerspecie en bouwstoffen in oppervlaktewater. Het kan 
voorkomen dat grond en/of baggerspecie afkomstig van eigen werken van het waterschap aangemeld 

wordt voor toepassing. In dat geval is het waterschap als uitvoerende organisatie zelf de ontdoener van 
de baggerspecie. Ook in dat geval wordt de toepassing beoordeeld zoals uiteengezet onder vraag 1, en 
wel conform de normen behorend bij de Bbk en aanverwante regelgeving.  
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Vraag 4: 

 
Is het Dagelijks Bestuur van de Brabantse Delta het met ons eens dat het zeer schadelijk is voor de 
gezondheid van mens, dier en natuur is om vervuild slib, dan wel granuliet te gebruiken voor 
verondieping? 

a) Zo ja, hoe houdt u daar dan rekening mee in het handelen m.b.t. inzetten van slib en granuliet? 
 
Antwoord: 
Verondieping is strikt gereguleerd. Het Bbk en aanverwante regelgeving regelt de omstandigheden 
waaronder verondieping plaats kan vinden. Een indringende belangenafweging maakt daar onderdeel van 
uit. Het wettelijk kader borgt daarmee dat er geen risico is voor mens, dier en natuur. Het waterschap is 
aan deze wettelijke normen gebonden en handelt aldus. 

 
De omstandigheden waaronder verondieping plaats kan hebben zijn onder vraag 1 uiteengezet.   
 
Uw vragen en onze antwoorden daarop worden conform de spelregels algemeen bestuur geagendeerd 
voor de vergadering van het algemeen bestuur van 22 april 2020.  
 

Hoogachtend, 

Het dagelijks bestuur, 
De dijkgraaf De secretaris-directeur 
 
w.g. 
 
drs. C.J.G.M. de Vet 

 
w.g. 
 
dr. A.F.M. Meuleman 

 
 


