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onderwerp: informatie Plas van Heenvliet

Geachte leden van de raad ,
Tijdens de expertmeeting Plas van Heenvliet van 26 november 2021 zijn vele vragen gesteld. De
antwoorden op de vragen zijn gepubliceerd op de website van de gemeente Brielle. Op
www.brielle.nl/plasvanheenvliet, hier is ook de expertmeeting integraal terug te kijken. Ook is
afgesproken dat de (grond)water onderzoeksresultaten van het Waterschap Hollandse Delta via
de website van de gemeente worden gepubliceerd. Hierover zijn de gesprekken met het
wateraschap gaande en wij hopen op korte termijn de gegevens van deze onderzoeken te
kunnen publiceren.
Het waterschap heeft in het laatste kwartaal van 2020 een (water)vergunningaanvraag van de
combinatie Plas van Heenvliet ontvangen om de plas van Heenvliet verder te verondiepen. Het
waterschap heeft deze vergunning verleend. Met deze vergunning in de hand kan de combinatie
de werkzaamheden aan het verondiepen verder voortzetten. In de vergunning zijn uitdrukkelijk
voorwaarden opgenomen om de waterkwaliteit te bewaken. De grond en de bagger die in de plas
worden toegepast moeten te allen tijde voldoen aan de vastgestelde landelijke normen.
Voorafgaand aan elke toepassing moet er een melding via het landelijk meldpunt worden
gedaan, zodat kan worden beoordeeld of de aangevoerde grond en bagger voldoet aan de
landelijk vastgestelde normen. Ook controleren de handhavers van het waterschap
steekproefsgewijs de werkzaamheden van de aannemer (de combinatie Plas van Heenvliet).
Naast de hiervoor beschreven acties laat het waterschap het effect van de stortingen door het
geaccrediteerde onderzoeksbureau Aquon monitoren. Hiertoe wordt minimaal acht maal per jaar
het water bemonsterd.
Wethouder Schoon heeft u reeds in de vergadering van de commissie grondgebied van 5 januari
2021 geinformeerd over de gesprekken met de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet, over
een verlenging van het contract met de combinatie. Deze verlenging betekent dat de plas
overeenkomstig eerder gemaakte afspraken kan worden afgebouwd tot recreatieplas. Het
‘nieuwe’ contract bevat waarborgen om problemen, zoals we die hebben ervaren door het
toepassen van de thermisch gereinigde grond, te voorkomen. Duidelijk is dat er geen
werkzaamheden in of aan de plas mogen plaatsvinden alvorens het nieuwe contract is getekend.
Zodra duidelijk is wanneer het nieuwe contract ondertekend kan worden en de toepassingen van
grond kunnen worden hervat, zullen wij u hier over informeren.
Nogmaals onderstrepen wij het belang van een veilige plas voor de toekomstige recreatieve
functie van de plas. Belangrijk hierbij is dat wij de aanbevelingen van het RIVM rapport hierbij
als dwingende leidraad gebruiken.
Een kopie van deze brief zenden wij naar de dorpsraad Zwartewaal.
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