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Geachte Voorzitter, 
 
De leden Bilder en Koppejan (beiden CDA) hebben schriftelijk vragen gesteld over de door het 
Waterschap Groot Salland verleende vergunning voor ontdiepinging van de in het natuurgebied gelegen 
plas Linderveld (gemeente Deventer) (ingezonden 15 augustus 2008). Hierbij doe ik u mijn antwoorden, 
mede in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, op de gestelde vragen 
toekomen. 
 
Vraag 1  
Heeft u kennisgenomen van de in februari 2008 door het Waterschap Groot Salland verleende vergunning 
op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) voor ontdieping van de plas Linderveld in 
de gemeente Deventer?  
 

Antwoord: 
De Minister en Staatssecretaris hebben kennisgenomen van de wvo-vergunning. 
 
Vraag 2 
Bent u bekend met de zorgen van omwonenden uit de omgeving van de plas Linderveld over de eventuele 
effecten van deze ontdieping op het grondwater, wanneer deze mag plaatsvinden door middel van vervuild 
slib in de categorie 1 t/m 3? Het grondwater wordt o.a. gebruikt als drinkwater voor het vee en voor de 
zuivelbereiding.  
 
Antwoord: 
Ja, de zorgen zijn bij ons bekend. Een goede uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit voorkomt echter 
nadelige gevolgen bij het verondiepen van de plas. 
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Vraag 3 
Bent u bekend met het in opdracht van omwonenden uitgevoerde onderzoek door bureau Boorsma BV te 
Drachten waarin geconcludeerd wordt dat de grondwaterstroom vanaf de Sallandse Heuvelrug tot aan de 
IJssel onder de plas Linderveld doorloopt en dat de verontreinigde stoffen door de zandlaag zouden 
kunnen zakken en daarmee het grondwater kunnen verontreinigen? 
 
Antwoord: De Minister en Staatssecretaris hebben kennisgenomen van dit onderzoek. 
 
Vraag 4  
Kunt u aangeven welke overheid in het geval van de plas Linderveld verantwoordelijk is voor het 
voorkomen van eventueel schadelijke gevolgen van ontdieping, en welke overheid aansprakelijk is voor 
het herstel/vergoeding van eventuele schadelijke gevolgen, die zich kunnen voordoen voor respectievelijk 
de kwaliteit van het water, de kwaliteit van de waterbodem en de kwaliteit van het grondwater in de verre 
omtrek, de volksgezondheid en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven? 
 
Antwoord: 
Het bevoegd gezag voor de uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit is burgemeester en wethouders of 
de waterkwaliteitsbeheerder, afhankelijk van de toepassing. In het geval van de plas Linderveld is dat het 
Waterschap Groot Salland. Degene die de toepassing verricht (de vergunninghouder) kan worden 
aangesproken bij een onjuiste toepassing en op eventuele schade .  
 
Vraag 5 
Vindt u het wenselijk dat ontdieping van plassen gerealiseerd wordt met het storten van verontreinigd slib 
tot en met categorie 3? Zo neen, welke wettelijke instrumenten hebben de diverse overheden ter 
beschikking om deze ontwikkeling tegen te gaan?  
 
Antwoord: 
Wij vinden het wenselijk dat schone of lichtverontreinigde grond of baggerspecie nuttig kan worden 
toegepast en hebben hiervoor voorwaarden opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Een nuttige 
toepassing is bijvoorbeeld het functioneel verondiepen en dempen van oppervlaktewater met 
lichtverontreinigde grond of baggerspecie. Met de juiste toepassing van de toetsingskaders in het  
Besluit bodemkwaliteit, is het mogelijk te voldoen aan elke gewenste functie van de verondiepte plas.   
 
Vraag 6  
Wanneer mocht blijken dat, ondanks de huidige Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) en het 
Bouwstoffenbesluit, de diverse overheden op dit moment over onvoldoende instrumenten op het gebied 
van wet- en regelgeving beschikken om schadelijke vormen van ontdieping met gebruik van vervuild slib te 
voorkomen, bent u dan bereid om op korte termijn met voorstellen te komen om in deze eventuele leemte 
in regelgeving te voorzien? 
 
Antwoord: 
Het Besluit bodemkwaliteit, dat met ingang van 1 januari 2008 in werking is getreden, is juist bedoeld om 
voldoende instrumentarium te bieden voor een milieuhygiënische verantwoorde toepassing van schone of 
lichtverontreinigde grond of baggerspecie. 
 
 
Hoogachtend, 
de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
  
 
  
 
 
dr. Jacqueline Cramer 
  


