Zeeuwse Samenwerking in de Baggerketen
Bijeenkomst georganiseerd door Baggernet in samenwerking met
Provincie Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden,
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Rijkswaterstaat

Themadag 1 juni 2010 in Middelburg
“Regionaal Bestuursakkoord Waterbodems Scheldestroomgebied”
De aftrap van deze bijeenkomst werd gegeven door gedeputeerde Hamelink die het verleden
van de waterproblematiek aanhaalde en vervolgens stil stond bij de Zeeuwse problematiek.
In Zeeland is het eerste Regionaal Bestuursakkoord Waterbodems ondertekend en daar zijn de
Zeeuwen best trots op. Door de komst van de SUBBIED-regeling en het Besluit
Bodemkwaliteit is er een hoop gebeurd in Zeeland. Baggernet is bij uitstek een medium om
deze ervaringen met de rest van Nederland te delen.
Vervolgens nam Wim Drossaert, dagvoorzitter / coördinator Baggernet, het woord en vroeg
aan de deelnemers stemkastjes in de hand te nemen om wat vragen te beantwoorden. Het
stemsysteem liet zien dat er vooral veel vertegenwoordigers met een civieltechnische
achtergrond van adviesbureaus aanwezig waren.
Daarna startte Jacco van Iwaarden (WZE) zijn presentie over de BOB-overeenkomsten die
afgesloten zijn met het waterschap en 10 verschillende gemeenten in Zeeland. Zo'n
overeenkomst legt afspraken vast over het beheer en onderhoud van oppervlaktewater in
bebouwd gebied. Ondanks de BOB-overeenkomsten blijft het wel altijd zoeken naar nuttige
toepassingen om baggerspecie in te verwerken. Meestal gebeurt dit op ad-hoc basis maar ook
op dit vlak is in Zeeland een project gestart. Dit was de aanleiding voor Jacco om het stokje
door te geven aan Evert Swart (WZE), voor een presentatie van het project 'Ruimte voor
Bagger'.
Ruimte voor Bagger is een project dat gestart is om op voorhand met gemeenten na te denken
over mogelijke toepassingslocaties voor baggerspecie. Hiervoor zijn verschillende petten van
de gemeente nodig en is het doel een (toepassings)locatie te vinden waar alle partijen achter
staan. Het project Ruimte voor Bagger heeft hiervoor een Multicriteria Analyse ontwikkeld
waarin gewerkt wordt met scores. Door de scores komt naar voren welke toepassingslocaties
het beste kunnen slagen in de betreffende gemeente. Niet alleen op ambtelijk niveau maar ook
op bestuurlijk niveau. Deze Multicriteria Analyse is voor het eerst gebruikt in samenwerking
met de gemeente Middelburg.
Hierna werden verschillende hoogtepunten uit de Zeeuwse praktijk toegelicht. Zo vertelde
Kees van Belzen van de gemeente Goes iets over het toepassen van baggerspecie in openbaar
groen, Albert Ingels van de gemeente Sluis over de Staats-Spaanse linies, en tenslotte kwam
Annebeth Korteweg van de Provincie Zeeland aan het woord om te vertellen over de
Landschapsterp in Zierikzee. Al deze projecten zijn voortgekomen uit het Regionaal
Bestuursakkoord Waterbodems Scheldestroomgebied.

Na de koffie en een Zeeuwse bolus werd de groep in tweeën gesplitst en kon de ene helft naar
de bus voor een excursie en de andere helft terug naar de zaal voor een verdiepingsdiscussie.
De excursie startte richting Goes, over de Zeelandbrug richting Zierikzee. Daar werd gestopt
bij de Landschapsterp die hier in ontwikkeling is. André Verrijzer van het waterschap vertelde
even kort de stand van zaken tot nu toe. Vervolgens toerde de bus verder langs het
natuurgebied plan Tureluur om daarna via de Oosterscheldekering weer richting Middelburg
te rijden. Er werd nog even een stop gemaakt bij het grond- en baggerdepot in Ritthem om te
laten zien hoe bagger daar ontwaterd en nuttig toegepast wordt.
Tijdens de verdiepingssessie werd stilgestaan bij de havens van Goes. Deze havens hebben als
pilot gediend voor het Toetsingskader voor waterbodems onder de Waterwet dat op dit
moment nog in ontwikkeling is. Deze presentatie werd gehouden door Martin Goossens van
Royal Haskoning.
Vervolgens nam Evert Swart wederom het woord en werd dieper in gegaan op de
Multicriteria Analyse. Met behulp van de stemkastjes werd de groep in tweeën gesplist en
werd met een casus de Multicriteria Analyse doorlopen. De uitkomsten werden verwerkt in
een Excel bestand. Nu kon men zien welke toepassingslocaties het beste onder de aanwezigen
scoorde.
Tenslotte vertelde Jochem Bloemendaal van TAUW wat over de achtergrond van de
Landschapsterp in Zierikzee. Voordat de gemeente een go/ no go kon geven voor het project
moest er eerst het e.e.a. uitgezocht worden. TAUW heeft hiervoor een haalbaarheidsstudie
gemaakt op juridisch, technisch, financieel en sociaal-cultureel vlak. Jochem vertelde in zijn
verhaal wat daar allemaal bij komt kijken.
Na borrel en diner konden de deelnemers een balletje trappen in de Voetbal Experience en
werd het 'oranje-gevoel' aangewakkerd met een film over hoogte- en dieptepunten van het
Nederlands elftal in de afgelopen decennia..
Het was een geslaagde dag!
Mocht u meer informatie over een van bovenstaande presentaties en/of projecten willen
hebben kunt u contact opnemen met Annebeth Korteweg (Provincie Zeeland), telefonisch te
bereiken via 0118-631110 of per mail naar ae.korteweg@zeeland.nl, of met Anke van
Hartevelt (waterschap), bereikbaar onder nummer 0118-621459 of per mail via
ae.hartevelt@wze.nl.

