
   
 

Op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde:  

 

Schriftelijke vragen van de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen aan 

het Dagelijks Bestuur over afvaldump en granuliet in zandwinplassen, 

kleiputten e.a. wateren van Brabantse Delta. 
 

Algemeen 

 

Uit de Zembla-documentaires ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’1 van 6 februari 2020,  
en ‘Gokken met bagger’2  van 23 september 2019 blijkt dat er de afgelopen tien jaar minstens 100 

miljoen kubieke meter vervuilde grond en bagger is gestort door waterschappen e.a. in 60 

natuurplassen en dat er door Rijkswaterstaat, al dan niet met vergunning, ook granuliet wordt 

gestort om dergelijke waterplassen te verondiepen.  

 

Zandwinplassen zijn door de mens aangelegd en gebruikt voor zandwinning  voor de aanleg van 

nieuwe woonwijken en wegen. Ze zijn erg diep. Voor de onder-water-natuur is het niet perse slecht 

dat plassen verondiept worden. Dit heeft wel negatieve gevolgen nu blijkt dat dit gebeurt met licht 

tot sterk verontreinigde bagger. Soms afkomstig uit het buitenland. Het storten van restpartijen slib 

is verdienmodel geworden (er zijn inmiddels meer verondiepingsprojecten dan er bagger is). Slecht 

voor mens (zwemwater) en natuur. 

Granuliet is steenslag, die vrijkomt bij de bewerking van graniet. Wordt vooral gebruikt bij 

wegaanleg. Het benutten van de steen als materiaal om plassen te verondiepen is niet perse 

verkeerd. Dit heeft wel negatieve gevolgen nu blijkt dat bij de bewerking van graniet tot granuliet 

chemische stoffen worden gebruikt, die weer vrij kunnen komen in water. Ongunstig effect op de 

onder-water-natuur. Het wordt gestort in opdracht van Rijkswaterstaat, al dan niet op basis van een 

vergunning, zo blijkt3. Slecht voor mens (zwemwater) en natuur.  

 

Wij vragen het Dagelijks Bestuur antwoord op de volgende vragen: 

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, toxiciteit e.a. chemische 

verontreinigingen? Wat zijn daarbij de criteria? Wat zijn in de uitkomsten van deze 

                                                           
1
 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-afvaldump-door-rijkswaterstaat 

2
 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/waarom-verdwijnt-vervuilde-grond-in-onze-natuurplassen 

3
 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/25/steenbedrijf-opnieuw-berispt-voor-illegale-afvallozing-

a3991626 
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/25/steenbedrijf-opnieuw-berispt-voor-illegale-afvallozing-a3991626
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controle? Laat Brabantse Delta (licht) vervuild slib toe? Wordt hier een 

documentatiesysteem voor bijgehouden (welk slib, wanneer, in welke plas, met 

welke stoffen)? 

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? 

3. Wie is bevoegd gezag als het gaat om het (laten) storten van slib, respectievelijk granuliet in 

natuurplassen? 

4. Is het Dagelijks Bestuur van Brabantse Delta het met ons eens dat het zeer schadelijk is voor 

de gezondheid van mens, dier, 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? 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,         

 

Wieke Bonthuis      Peter von Meijenfeldt 
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