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In deze notitie wordt ingegaan op een aantal pertinente onjuistheden die door belanghebbenden 

tijdens het raadsoverleg van 12 januari jl. zijn ingebracht. Verder voelt de initiatiefnemer de 

behoefte om nog een nadere toelichting te geven op een tweetal punten: 

 

1. Bescherming milieu 

Alle relevante aspecten van het initiatief om te verondiepen worden vastgelegd in een 

inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan wordt beoordeeld door het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat). 

Hierbij wordt o.a. getoetst aan de Waterwet, het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende 

Circulaire en Handreiking herinrichting diepe plassen. Pas wanneer blijkt dat er voldaan wordt aan 

alle wettelijke bepalingen komt er toestemming om met verondiepen aan te vangen. 

 

Het initiatief wordt vervolgens uitgevoerd conform het voorgenoemde inrichtingsplan waarbij het 

bevoegd gezag toezicht houdt. Indien omwonenden duidelijke aanwijzingen hebben dat de 

initiatiefnemer zich niet houdt aan de afgesproken voorwaarden en het bevoegd gezag hier geen 

actie op onderneemt dan kunnen omwonenden een verzoek indienen bij het bevoegd gezag om 

handhavend op te treden. Indien het bevoegd gezag hier niet op in gaat, kan de Inspectie voor 

Verkeer en Waterstaat worden benaderd (via www.ivw.nl/bodemsignaal/). Deze houdt toezicht op 

het bevoegd gezag.  

 

Hierdoor wordt geborgd dat er wordt voldaan aan wet- en regelgeving met betrekking tot de 

bescherming van het milieu en dat, indien nodig, er handhavend zal worden opgetreden. 

 

2. Proces 

In de Handreiking herinrichting diepe plassen is in hoofdstuk 2 een handvat opgenomen hoe het 

proces met de omgeving vorm gegeven kan worden. Zoals expliciet in de Handreiking is 

opgenomen is het aan de initiatiefnemer hoe de omgeving betrokken wordt, de Handreiking geeft 

hiervoor geen specifieke richtlijnen. Het proces met de omgeving kan bestaan uit een 

informatieavond tot het gezamenlijk invulling geven aan de inrichting van het plangebied. 
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In het onderstaande schema is de rolverdeling van de verschillende partijen samengevat: 

 
Schema rolverdeling proces verondieping (Handreiking voor het herinrichten van diepe 

plassen) 

 

Zoals uit het schema duidelijk naar voren komt kunnen burger en belangenorganisaties in de 

initiatieffase input leveren voor de inrichting en werkwijze. Het is dan aan de initiatiefnemer en de 

eigenaar om de input te wegen en al dan niet in het inrichtingsplan op te nemen. 

 

De initiatiefnemer en eigenaar hebben betrokken meermaals in de gelegenheid gesteld en 

uitgenodigd om input te leveren voor de inrichting en de werkwijze. De initiatiefnemer en eigenaar 

hechten er namelijk belang aan dat er zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de 

belangen van de verschillende partijen, ook al bestaat er geen verplichting om het iedereen naar 

de zin te maken. Het mag duidelijk zijn dat de inspanningen om met betrokkenen in gesprek te 

geraken met de nodige extra tijd en kosten gepaard is gegaan. 

 

Een aantal van de betrokken partijen hebben gemeend er beter aan te doen om niet in overleg te 

treden. Dat is wat de initiatiefnemer en eigenaar betreft hun goed recht maar dan ligt het niet in de 

rede om achteraf te klagen over de vormgeving van het gevolgde proces.  

 

Verder: 

Zoals bekend is de eigenaar in het bezit van een onherroepelijke watervergunning voor het 

veranderen van het onderwaterprofiel (verondiepen). Het spreekt voor zich dat de eigenaar geen 

afstand doet van deze vergunde rechten. 
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Hieronder zijn de eerder genoemde onjuistheden voorzien van een reactie: 

 

De diepe plas in de Redichemse Waard is een recreatieplas. In de Handreiking herinrichten 

diepe plassen is opgenomen dat verondiepen in recreatieplassen niet is toegestaan. 

 

De diepe plas in de Redichemse Waard kent in het vigerende bestemmingsplan de bestemming 

Water. De voor Water aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor extensieve dagrecreatie 

(artikel 16.1.1 Algemeen onder f). De plas is niet aangewezen als officieel zwemwater. Een 

voorbeeld van een nabije buitendijkse locatie waar intensieve dagrecreatie is toegestaan en die 

wel als officieel zwemwater is aangewezen is de Honswijkerplas te Houten. 

 

In de Handreiking is niet opgenomen dat recreatief gebruik en verondieping elkaar uitsluiten. Wel is 

het zo dat de voorwaarde dat er verbetering van de waterkwaliteit en natuurontwikkeling 

plaatsvindt (doelstelling voor de Redichemse Waard, wordt door Rijkswaterstaat getoetst) niet 

goed verenigbaar is met intensieve dagrecreatie. De inrichting van een dergelijke recreatieplas (zie 

de brede zandstranden bij de Honswijkerplas) maakt het niet mogelijk om deze doelstellingen te 

realiseren. 

 

Het oppervlaktewater in de Ingensche Waarden is ernstig vervuild en zeer troebel 

 

De Ingensche Waarden kent veel ruimere acceptatiecriteria (hogere concentraties contaminanten 

toegestaan) dan mogelijk wordt in de Redichemse Waard. In de Ingensche Waarden wordt al 

negen jaar lang wekelijks het oppervlaktewater van zowel de plas als de rivier gemonitord. Ieder 

kwartaal wordt daarnaast ook nog een veel uitgebreidere chemische analyse op de watermonsters 

uitgevoerd. De analysepakketten zijn voorgeschreven door de waterkwaliteitsbeheerder 

Rijkswaterstaat. De analyses worden uitgevoerd door onafhankelijke hiertoe gecertificeerde 

partijen. De resultaten worden gerapporteerd aan en gecontroleerd door Rijkswaterstaat. Uit de 

analyses blijkt dat het oppervlaktewater van de Ingensche Waarden voortdurend schoner is dan 

het water van de rivier. 

 

Verder wordt ook de troebelheid van het oppervlaktewater gemonitord. Door toepassing van de 

Best Beschikbare Technieken (BBT) bij het toepassen is het water in de praktijk glashelder. 

 

Het vullichaam vormt een fosfaatbom waardoor er algengroei ontstaat 

 

Het voorkomen van algenbloei vormt een aandachtspunt bij het verondiepen van een diepe plas. 

Aan de kwaliteit van de afdeklaag worden daarom vanuit de Handreiking Diepe plassen eisen 

gesteld met betrekking tot de fosfaat/ ijzer ratio (bepalend voor fosfaatafgifte bodem), deze mag 

niet groter zijn dan 1:18. Bij een fosfaat/ijzer ratio kleiner dan 1:10 wordt fosfaat sterk gebonden. 

Bij een ratio groter dan 1:10 gaat het overschot aan fosfaat mogelijk in oplossing wat tot algenbloei 

zou kunnen leiden. De grens van 1:18 is dus aan de veilige kant gekozen en is afgeleid voor 

gevoelige systemen (ondiepe meren met weinig stroming). Verder wordt het fosfaatgehalte in het 

oppervlaktewater gemonitord gedurende de uitvoeringsfase. 
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Het toe te passen materiaal bevat fietsen en auto’s 

Toe te passen partijen grond en baggerspecie moeten voldoen aan de acceptatiecriteria. Als dat 

niet het geval is mogen deze niet worden toegepast. Het spreekt voor zich dat partijen met afval 

(fietsen en auto’s) niet worden geaccepteerd en daarmee niet kunnen worden toegepast in de 

diepe plas. 

 

De diepe plas in de Ingensche Waarden is afgesloten voor watersporters. Dit zal in 

Redichemse Waard ook het geval zijn. 

 

De Ingensche Waarden is, in tegenstelling tot de diepe plas in de Redichemse Waard, een 

zogenaamde inrichting Wet milieubeheer. In de vergunningvoorschriften van de 

omgevingsvergunning milieu is opgenomen dat de inrichting via land en water doelmatig 

afgescheiden of beveiligd moet zijn. Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegden toegang hebben 

tot de inrichting. 

 

Door de initiatiefnemer is verder meermaals aangegeven dat watersporters gedurende de 

uitvoeringsfase gebruik kunnen blijven maken van de plas. De watersportvereniging De Helling is 

uitgenodigd om samen met de initiatiefnemer tot een werkbaar plan te komen.  

Dat het verondiepen en watersport prima samengaan bewijst de praktijk ter plaatse van de 

verondieping in de Koornwaard bij Den Bosch. Daar is in de plas een jachthaven 

(Watersportvereniging Neptunus) gevestigd en wordt de plas gebruikt voor watersport.  

 
 


