
Beantwoording technische vragen Partij voor de Dieren storten van bagger in Noord-Brabantse 
gebieden 
 
Van: Louis de Gier  
Verzonden: woensdag 23 oktober 2019  
Aan: Marco van der Wel; Sara Wilson - Hurkens   
 
Onderwerp: RE: Technische vragen Partij voor de Dieren betreffende storten van bagger in Noord-
Brabantse gebieden 

 
Beste heer Van der Wel en mevrouw Wilson, 

 

Onderstaand bericht ik inzake de beantwoording van de technische vragen die door u op 16 oktober 

jl. zijn gesteld. 

In september 2019 maakte ZEMBLA bekend dat al geruime tijd voormalige zandwinputten en andere 

gebieden in Nederland volgestort worden met bagger en licht vervuilde grond. In totaal gaat het om 

minstens 100 miljoen kubieke meter dat in plassen terecht is gekomen. Hierover hebben wij de 

volgende vragen. 

 

1. Worden er in Noord-Brabant ook locaties gebruikt voor het storten van bagger of andere 

vervuilde gronden? 

Het is waarschijnlijk dat er in Noord-Brabant locaties worden gebruikt voor het verondiepen 

van zandwinplassen. Voor deze activiteit is het betreffende Waterschap of Rijkswaterstaat 

bevoegd gezag. Het toepassen van grond of baggerspecie voor het verondiepen moet aan het 

Waterschap of Rijkswaterstaat ter beoordeling een melding worden gedaan in het kader van 

het Besluit bodemkwaliteit. Het Waterschap of Rijkswaterstaat beschikt over informatie 

omtrent de toegepaste kwaliteit en de hoeveelheid.  

 

2. Indien ja bij vraag 1, welke gebieden betreft het en welke materialen/stoffen zijn daar 

gestort sinds de datum dat dit wettelijk is toegestaan? Wordt er ook grond gestort met PFAS 

of PFOA? 

De provincie heeft hier geen bevoegdheid in en geen zicht op welke materialen/stoffen van 

welke kwaliteit het betreft. 

 

3. Wat is de frequentie (geweest) van de stortingen zoals beschreven in vraag 2? 

Zie antwoord op vraag 2. 

 

4. Worden de gebieden genoemd in vraag 2 nu of in de toekomst betrokken bij het Convenant 

Bodem en Ondergrond 2016-2020?  

Nee, over het verondiepen van plassen zijn geen afspraken gemaakt binnen het Convenant 

Bodem en Ondergrond 2016-2020. 

 

5. Indien nee bij vraag 4, wordt op een andere manier bereikt dat de locaties die worden 

gebruikt voor het storten van bagger of andere vervuilde gronden worden verbeterd? Graag 

een toelichting.  

Het verondiepen van plassen heeft landelijk de aandacht. Om deze reden wordt aan de 

invulling van dit onderwerp in het kader van de Omgevingswet, op landelijk niveau, nog hard 

gewerkt. 



Vanuit onze rol als provincie, als bevoegd gezag voor ontgrondingen, actualiseren wij 

momenteel het provinciaal ontgrondingenbeleid. Het verondiepen van plassen vindt in het 

algemeen plaats nadat er een ontgronding (afgraven van grond) heeft plaatsgevonden.  

 

Ook de provincie Noord-Brabant vindt het niet wenselijk dat plassen uitgediept worden, het 

schone zand naar elders gaat en dat er verontreinigd materiaal voor terug komt, zoals in de 

uitzending beweerd wordt.  

Bij nieuwe ontgrondingen zullen wij in beginsel voorschrijven dat de plas niet dieper wordt 

dan voor de functie noodzakelijk is. Daardoor is een latere verondieping niet nodig of 

gewenst.  

 

Voor verondieping van bestaande diepe plassen is de provincie geen bevoegd gezag. Omdat 

een verondieping in de eerste plaats functioneel moet zijn en vaak het verhogen van de 

natuurwaarde als reden voor verondieping wordt genoemd, heeft de provincie een onderzoek 

laten uitvoeren naar de natuurwaarden in bestaande diepe plassen in Brabant. Uit dat 

onderzoek blijkt globaal dat diepe plassen een hogere natuurwaarde hebben dan algemeen 

wordt aangenomen. Momenteel wordt nagedacht of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Rijkswaterstaat en de Waterschappen kunnen deze resultaten gebruiken bij het beoordelen 

van toekomstige aanvragen voor het verondiepen van plassen. 

 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Louis de Gier 
Accountmanager Omgevingsdiensten  
  
Van: Sara Wilson - Hurkens  
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 
Aan: STATENGRIFFIE   
Onderwerp: Technische vragen Partij voor de Dieren betreffende storten van bagger in Noord-
Brabantse gebieden 

  

  

Beste leden van de griffie, 
  
De fractie van de Partij voor de Dieren heeft bijgaande technische vragen. Willen jullie 
zorgen voor de verdere verwerking hiervan? 

Zoals altijd onze hartelijke dank. 
  
Vriendelijke groet, 
Sara Wilson 

 


