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Informatie ten behoeve van de gemeenteraad
Inleiding
Voor het storten van baggerspecie in de Kaliwaal is door de provincie Gelderland een
omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd verleend. In deze vergunning is geregeld dat tot
een bepaalde hoogte baggerspecie mag worden gestort in deze voormalige zandwinplas. De
gemeente heeft een overeenkomst met de baggeraar om hier het natuurontwikkelingsgebied
Waaier van Geulen te realiseren. De gemeente is niet van plan om deze overeenkomst nu te
ontbinden.
Antwoord van het college

In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.
1. De fractie van Kernachtig Druten maakt zich zorgen over de vergunning voor onbepaalde
tijd voor het storten van vervuild slib in de Kaliwaal. Deelt het college onze zorg?
Wij delen deze zorg niet. In verleende vergunning door de provincie Gelderland zijn voldoende
waarborgen opgenomen in de vorm van een protocol voor monitoring, acceptatie regelement
en acceptatieplan. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe het depot wordt afgewerkt en de
nazorg.
2. De vergunning is afgegeven voor onbepaalde tijd.
a. Waarom is destijds gekozen voor het afgeven van een vergunning voor onbepaalde tijd?
Destijds is door de provincie Gelderland de milieuvergunning (nu omgevingsvergunning)
afgegeven voor onbepaalde tijd, omdat voor dit type inrichting geen wettelijke beperking gold
wat betreft de termijn van de vergunning en ook de aanvraag niet zag op een bepaalde tijd.
Wel zijn er beperkingen opgelegd ten aanzien van onder andere het stortvolume en
afwerkpeil.
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Er zijn twee verschillende situaties die voorkomen bij het aanvullen van voormalige
zandwinputten. Er is sprake van:
- Stortplaatsen voor baggerspecie (milieu-inrichtingen). Zoals de Kaliwaal, of
- Het verondiepen van plassen. Hierop is het Besluit bodemkwaliteit (nuttige toepassing van
grond, baggerspecie of bouwstoffen) van toepassing.
Over deze laatste toepassing zijn afgelopen maanden meerdere malen berichten in de pers
verschenen.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juni 2018 aan de Tweede kamer
toegezegd om de bestaande kaders, wet- en regelgeving voor het toepassen van materiaal in
plassen te evalueren. Wij wachten resultaten van deze evaluatie af.
b. Is er een mogelijkheid deze te wijzigen in een vergunning voor bepaalde tijd met een
spoedige einddatum? Kan en wil het college hierin een rol spelen?
Nee, de wet biedt geen mogelijkheden voor het bevoegd gezag om de vergunningstermijn te
wijzigen, dit kan alleen wanneer de vergunninghouder daar om vraagt. We zijn niet van plan
om hierover met de vergunninghouder in gesprek te gaan (zie beantwoording bij vraag 4).
3. Wordt in deze vergunning geborgd dat het storten van slib tot een bepaalde waterhoogte
wordt uitgevoerd, hoeveel slib kan nog gestort worden?
Ja, dat wordt geborgd. In de omgevingsvergunning van 3 december 2007 is bepaald dat de
Kaliwaal opgevuld mag worden tot NAP + 5 m. Er is, volgens informatie van GS, op dit moment
nog een opvulcapaciteit van ongeveer 2.5 miljoen ton slib.
4. Is er een overeenkomst gesloten door de provincie of gemeente met de betreffende
baggeraar? Zo ja, betreft het hier een duurovereenkomst of een overeenkomst voor
onbepaalde tijd. Welke mogelijkheden ziet het college om deze overeenkomst te beëindigen
en wat zijn de gevolgen hiervan?
De gemeente heeft een overeenkomst met de baggeraar afgesloten om het depot en de
omliggende uiterwaarden in te richten als natuurgebied (plan Waaier van Geulen). De
overeenkomst wordt beëindigd als de toegestane opvulcapaciteit is bereikt (conform
vergunning GS) en de terreinen van de Waaier van Geulen volgens daarover gemaakte
afspraken met alle betrokken partijen is opgeleverd. Het is daarom niet mogelijk om
tussendoor de overeenkomst op te zeggen dit heeft voor de gemeente grote juridische en
financiële gevolgen.

Burgemeester en wethouders van Druten,
de loco secretaris,

de loco burgemeester,

H.G.A.M. Cornelissen

G.C.M. van Elk

1

Informatienota’s worden op de lijst ingekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen over ingekomen stukken
het woord voeren tijdens de raadsvergadering, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter,
fractievoorzitters en griffier.

