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Geachte leden van de Begeleidingscommissie,  

 

 

De raadsfracties van de gemeente Heerde verzoeken u, bij het bespreken van het concept controle- 

en toezichtplan m.b.t. de aan- en afvoer van grond ten behoeve van de aanleg van de 

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, onderstaande zorgen mee te nemen in uw besluitvorming. 

 

Verantwoordelijkheid Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport 

Rijkswaterstaat (RWS) is vanaf het eerste moment betrokken bij het Project Ruimte voor de 

Rivier/Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zowel in de aanloop als besluitvorming. Dit geldt ook voor  

diverse andere projecten in Nederland. Nu de daadwerkelijke uitvoering van het project HWG van 

start gaat, maken wij ons grote zorgen over de controle en de handhaving op de grondstromen 

aanvoer. Medio 2014 blijkt een aantal toezicht- en controletaken te zijn overgenomen van RWS door 

de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hierbij is geen rekening gehouden met eerdere 

afspraken over de uitvoering van het toezicht in het controle- en toezichtsplan Hoogwatergeul 

Veessen-Wapenveld. ILT blijkt in haar controle- en toezichttaken een andere werkwijze te hanteren 

dan RWS. Er is nu slechts sprake van een controle- en toezichtsplan op hoofdlijnen, waarin geen 

coördinatie is geregeld. Bij een aantal andere projecten blijven ze echter zeker nog een jaar 

betrokken. 

 

Dit baart ons zorgen omdat de gemeente Heerde niet dezelfde expertise als een RW en ILT heeft en 

dit niet kan en verwacht mag worden van de gemeente.  

 

Naar onze mening kan een (collectief) gemaakte afspraak over de controle en handhaving niet 

zomaar (eenzijdig) worden opgezegd en (eenzijdig) worden afgewenteld op de partij die weliswaar 

het bevoegd gezag is maar die nooit heeft gevraagd om deze belangrijke nationale voorziening op 

haar grondgebied. En dit mede gezien de financiële en capaciteit/expertise gevolgen die dit met zich 

mee gaat brengen.  
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Naar oordeel van de raadsfracties, is het niet correct dat deze verantwoordelijkheid nu alleen bij de 

gemeente komt te liggen, RWS en ILT zouden hier een blijvende verantwoordelijkheid moeten 

houden! 

 

Bewaking kwaliteit agrarische grond 

Intensieve controle tijdens de aanleg en ter plekke in het gebied is noodzakelijk voor de controle- en 

toezicht op de kwaliteit van de aangevoerde grond. Het gebied, waar de Hoogwatergeul wordt 

gerealiseerd, is een agrarisch gebied, dat ook agrarisch blijft en een boven gemiddelde toekomst 

verwachting heeft (rapport LTO Landbouw Effect Rapportage). De kwaliteit van de gronden, die nu 

opgebracht gaan worden, is dus van wezenlijk groot belang voor het gebied. Zowel de aanzuivering 

van oorspronkelijk watergangen, kavel- aanpassingen én de opgebrachte grond voor de dijken, 

leveren een risico op voor de veeteelt. Uitwassing van grond en zeker bij het in werking stellen van 

de geul, maken continue professionele controle noodzakelijk. In  het concept Controle- en 

Toezichtsplan staat in de risicoanalyse dat de gemeente Heerde als verantwoordelijk bevoegd gezag 

voor de controle op de grondstromen. Daar is € 72.000,- voor beschikbaar gesteld om de kosten 

daarvan te dekken. De risico’s voor volksgezondheid en de agrarische belangen op lange termijn, 

zijn te groot om hier onzorgvuldig mee om te gaan. Ook vanuit dit oogpunt willen wij het belang 

onderschrijven dat RWS en ILT een blijvende verantwoordelijkheid moeten houden! 

 

Andere gremia 

De PvdA Heerde heeft t.a.v. deze zorgen ook contact gezocht met de fractie van de PvdA in de 2e 

kamer, de fractie van de PvdA in de Staten van Gelderland en de fractie van het waterparlement van 

het Waterschap Vallei en Veluwe. Een reactie van hun kant wordt nog verwacht.  

 

Vragen 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u contact opnemen met de initiators van de 

brief dhr. Buist, fractievoorzitter PvdA (06-53167276) of mevrouw Bunnik, fractievoorzitter VVD  

(06-27402332). 

 

Mede namens de fractievoorzitters van de gemeente Heerde, 

 

Dhr. V.d. Linde, CU-SGP, 

Mevr. Grotenhuis, CDA, 

Dhr. De Weerd, GBP, 

Mevr. V. Amerongen, D66/GL, 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Dhr. Buist                                    Mevrouw Bunnik 

Fractievoorzitter PvdA                   Fractievoorzitter VVD 


