
Ruimte voor Bagger

- Gemeenten en Waterschap samen in 
de weer met Baggertoepassingen -



PWS



In den beginne

Slibdepot Koegorspolder

• Eind jaren ‘80 gekozen uit 
ruim 50 locaties.

• Zou ruimte bieden aan 
alle Zeeuwse 
probleemspecie 
(5,3Mm3)

• Geplande start 2002, 
afwerking 2012

• Rond 2005 afgeblazen
•



ZandwinPut de Wrange



Afvalmining



Moraal van het verhaal



• Koegorspolder

Regionaal 
Bestuursakkoord 
Waterbodems 
Scheldestroomgebied 

Terwijl de basis zo goed is



Terwijl de basis zo goed is
• Rijke traditie met Bestuurlijk draagvlak voor het 

gezamenlijk vinden van afzet voor Bagger
• april 2007 Regionaal Bestuursakkoord Waterbodems 

Scheldstroomgebied
• BOB-afspraken
• Projectgroep Waterbodems Scheldestroomgebied

• gemeenten
• waterschappen
• provincie
• Rijkswaterstaat Zeeland
• Zeeland Seaports



Gelukkig lukte er ook veel wel

Slufter; 
toegang 
2007-2010



• Voornamelijk door de inzet van het 
waterschap

• Tijdrovend en vol hindernissen
• Toepassingslocatie staat centraal, niet 

een visie
• Adhoc oplossingen 
• Vaak enkel projectgebonden 

oplossingen
• Aanpak kent risico’s

Maar



Hernieuwde beleidsaandacht

• Verbreding van de 
klankbordgroep

• Voortbordurend op 
locale successen

• Besluit 
Bodemkwaliteit als 
pseudo-aanleiding

• Dichten van kloof 
tussen nat en droog

2007 - 2008



Ruimte voor Bagger (II)
Visie
Het waterschap zet in op 
het gezamenlijk met 
overheidspartners vinden 
en realiseren van lokaal 
verantwoorde 
toepassingen van 
herbruikbare bagger en 
grond tegen zo laag 
mogelijke 
maatschappelijke kosten 
en met voldoende 
draagvlak. 

Kernwaarden
• Integrale samenwerking
• Bagger dient lokaal en 

verantwoord ten nuttig 
toegepast te worden

• Bestuurlijke instemming 
en Zeeuwse afstemming

• Gemeenten hebben het 
laatste woord

• Proactieve en creatieve 
grondhouding

• Hinder is onoverkomelijk



Groen
beheer

Water

R.O.

Civiel

Bodem

Ruimte voor Bagger (II)



Voorbereidingen

Bestuurlijke sessie

Kick-off bijeenkomst

Scoren van alternatieven

Workshop potentiële 
locaties

Oprichten 
realisatiegroep

Ruimte voor Bagger (III)



Voordelen RvB Traject

• Maatwerk  per gemeente
• Verschuiving verantwoordelijkheid van 

waterschap naar gemeente
• Aansluiting op RO agenda gemeente (nuttig en 

functioneel)
• Heeft een kostendrukkend effect
• Oplossing voor 5 tot zelfs 10 jaar 
• Toepassingen zijn gefundeerd op een stevige 

onderbouwing (ambtelijk en politiek uitlegbaar)
• Kan ook gelijk je grondopgave meenemen



Nadelen RvB Traject 

• Vraagt een flinke tijdsinvestering 
(instrumenten zijn al beschikbaar)

• Vraagt een brede (gemeentelijke) 
vertegenwoordiging

• Kan complex  en ‘over the top’ over 
komen



Projectgroep waterbodems 
Scheldestroomgebied

LBOW cluster waterbodems



Ruimte voor Bagger

- Verdieping -
MCA Baggertoepassingen

Aandacht voor de binnen RvB
ontwikkelde instrumenten, 
procesdoorloop en resultaten.
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