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1. Welkom
2. Korte introductie door Martijn Hokken
In 2016 is een watersysteemanalyse uitgevoerd. In 2017 kwam het inzicht dat de bodem het probleem
vormde voor de waterkwaliteit/ blauwalg. In de haalbaarheidstudie (Witteveen+Bos 2019) is de
haalbaarheid onderzocht van de maatregelen uit het beheerplan. Locale verwerking van baggerspecie
kan leiden tot eventuele kostenreductie en daarom is vanaf 2020 onderzocht welke lokale
verwerkingsopties er zijn en welk kostenperspectief dit oplevert.
3. Toelichting baggerstudie ’t Bovenwater met daarin de TOP-5 oplossingsrichtingen (TAUW)
Baggerstudie richtte zich op een verwerkingslocatie in of nabij ‘t Bovenwater voor 90.000 m3. Van de
eerdere ramingen was de inschatting dat 5 miljoen te hoog was. Helaas blijkt uit de controlemetingen
door TAUW dat er aanzienlijk maar bagger ligt dan gedacht; zo’n 200.000 m3.
Op basis van een afwegingsmatrix (draagvlak, wettelijke eisen, baggerkwaliteit, vergunningen, logistiek,
capaciteit en kosten) is de TOP5 bepaald.
In het project Oostvaarderoevers wordt gemeld dat er meekoppelkansen zijn. Bagger uit ‘t Bovenwater
wordt gezien als bron van grondstoffen, maat dit is nog erg onzeker. Een deel van de bagger is slecht
toepasbaar omdat dit zeer fijne stof is.
4. Schets vervolgproces en afsluiting
Proces:
In het eerste kwartaal van 2021 worden de besturen van waterschap en gemeente geïnformeerd. De
noodzaak om middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de waterkwaliteit zal goed moeten zijn
onderbouwd.
De planning van bestuurlijke behandeling bij waterschap en gemeente wordt op elkaar afgestemd.
De klankbordgroep is voorstander van baggeren, omdat dit kan leiden tot een waterkwaliteitsverbetering.
Aandacht blijft voor het recreatief gebruik van de plas.
Besluitvorming in 2021 door de besturen van waterschap en gemeente.
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Uitvoering
door/voor

Er waren/zijn ongenoegens dat in 2020 niet is gemaaid. De reactie van de gemeente wordt deze week
gemaild.
Rondvraag
De vraag werd gesteld of de leden van de klankbordgroep alle omwonenden vertegenwoordigen. De
omwonenden worden weliswaar vertegenwoordigd in de klankbordgroep maar dat betekent niet dat
alleen wordt afgestemd met de klankbordgroep als er een baggerproject tot uitvoer komt.
Bij grote ingrepen in de omgeving worden allen omwonenden geïnformeerd.
Opgemerkt werd dat de kosten voor baggeren relatief laag zijn. Als de kosten worden omgerekend naar
kosten per vierkante meter dan zou dit vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld onderhoud groen in de
openbare ruimte. Deze zienswijze wordt meegenomen in de bestuurlijke behandeling.

