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Dreumel, 20 februari 2020 

Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

 

In april 2018 lagen de oevers van de plas “Over de Maas” bezaaid met plastic en ander bouwafval. Dit en het 

marketinggeweld waarmee een 2e verondiepingsproject, “de Vonkerplas” aan de man werd gebracht (door RWS, 

Staatsbosbeheer en de Provincie Gelderland) waren voor ons redenen voor grote zorgen over onze leefomgeving. 

Daarom zochten we uit hoe het zat en vanwege die studie voelden we ons verplicht om ook onze dorpsgenoten 

te informeren over de wetgeving, achtergronden en belangen. Later, in juli 2018 hebben we aangetoond dat de 

verondieping ook de maasoevers tot ten minste 20 km stroomafwaarts vervuilde. 

 

Van december 2018 tot juli 2019 bleek uit een grondstromen-onderzoek naar de plas "Over de Maas" (een 

bemonstering was veel te duur) dat er met alle onderzochte milieu-hygiënische verklaringen problemen waren. 

Dit onderzoek kwam op 23 september ook naar voren in de aflevering "Gokken met Bagger" van Zembla. In een 

brandbrief van augustus 2019 hebben wij u daarom gevraagd de handhaving serieuzer te nemen en om orde op 

zaken te stellen. Tijdens het begrotingsdebat van oktober 2019 deed u alle bevindingen af als "een suggestie" en 

"het zijn allemaal kwesties van voor die brief". Wij vonden dat het woord “Suggestie” geen recht deed aan de ernst 

van de problemen en aan het onafhankelijke onderzoek door bureau RPS.  

 

Nog geen maand later diende zich weer een nieuw- en groter probleem aan met betrekking tot milieu hygiënische 

verklaringen bij "Over de Maas" in dit geval de stort van granuliet met chemisch bindmiddel en het certificaat dat 

daarvoor werd ge/ misbruikt. Dit probleem werd op 6 februari 2020 uiteengezet in een tweede, aflevering van 

Zembla. Daaruit wordt duidelijk dat granuliet met bindmiddel zeker geen grond is en dat deze partij erdoor is 

gedrukt, ondanks herhaaldelijke afwijzingen van deskundige RWS handhavers. En dat alleen om de belangen van 

de leverancier van het afval, Bontrup, te dienen en de belangen van ten minste vier wegenbouwers die allen 

aandeelhouder van Bontrup zijn. In het bijzonder Volker Wessels. 

 

Aan verdere opheldering over de wetgeving en granuliet hebben wij geen behoefte. De wet is ons bekend en alleen 

de top van RWS en Bontrup vinden dat granuliet grond moet zijn. De exacte gang van zaken rond het dienstbevel 

om te storten daaraan hebben we des te meer behoefte. Want vandaag is het granuliet en morgen weer wat 

anders. 

 

Het is jammer dat u ons die kans ontneemt. Dit en de communicatie van RWS hebben precies het verkeerde signaal 

afgegeven, want sindsdien zijn de stortingen van granuliet verdubbeld en wordt er zelfs met twee schepen bagger 

en granuliet tegelijk gelost, waarvan één zonder stortkoker/ losframe.  

 

Wij zijn u en de 2e Kamerleden erkentelijk voor alle aandacht en de tot nu toe genomen stappen. Maar op deze 

wijze schieten wij en velen met ons er bitter weinig mee op. Bijgaande foto’s spreken voor zich.  

 

Hoogachtend, 

 

Burgercollectief de Dreumelse Waard,  

Gert-Jan van Engelen Dré van Rossum Harold Koolhout, Frans van Egmond 

mailto:stientje.van.veldhoven@minienw.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Bna8mtsY1ow
Onderzoek-verspreiding-plastic-bijlage.pdf
https://westmaasenwaal.notubiz.nl/document/7896758/1#search=%22rps%22
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/waarom-verdwijnt-vervuilde-grond-in-onze-natuurplassen
https://westmaasenwaal.notubiz.nl/document/7896758/1#search=%22rps%22
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-afvaldump-door-rijkswaterstaat
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-afvaldump-door-rijkswaterstaat


Bijlagen ronde tafel 9 maart 2020

18 februari 2020 oevers vervuild met piepschuim en bouwplastic

februari 2020 storten granuliet, 2x zo snel sinds Zembla uitzending met- en zonder losframe

februari 2020 storten vervuilde bagger met vuilniszakken en ander bodemvreemd material (niet sporadisch)



Bijlagen ronde tafel 9 maart 2020

2019 “Side letter” RPS

2019 Onderzoek RPS

2019 Conclusie



Bijlagen ronde tafel 9 maart 2020

Augustus 2018 verspreiding oranje plastic, vanuit de plas naar de maasoevers



Bijlagen ronde tafel 9 maart 2020

2017 en 2018 Bouw- en ander afval op de oevers, asbest, accus en puin

2018 verbranden van afval/ olie op de plas

2018 Drijflaag van afval door de hele plas en olieachtige bagger



Bijlagen ronde tafel 9 maart 2020

Bij over de Maas toegepast materiaal

Verondieping op schaal 25 meter diep 3 meter leeflaag (BBK = 50 cm leeflaag)

Presentatie door aannemer https://www.overdemaas.com/nieuws/toelichting-op-de-toepassing-van-granuliet

Maas Project Over de Maas
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Project:   OVER DE MAAS DREUMEL/ ALPHEN 

 

Betreft:   Verzoek om het storten van Granuliet met bindmiddel op te schorten 

 

 

 

Dreumel, 15 februari 2020 

Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

 

U heeft nu geen aanleiding om aan te nemen dat bij het project Over de Maas de storting van granuliet niet volgens 

de regels is gegaan/gaat. Op basis van de verklaring die RWS hierover naar buiten heeft gebracht begrijpen we dat. 

Echter die verklaring is ons inziens incompleet. Om diverse redenen: 

• Rijkswaterstaat heeft het steeds over Granuliet. Echter wat er gestort wordt is granuliet gebonden met 

flocculant en dat is wat anders. 

• Rijkswaterstaat beroept zich op twee rapporten die in opdracht van Bontrup zijn opgesteld, maar die 

rapporten waren ook al beschikbaar toen de partij tot twee maal toe gemotiveerd werd afgewezen. Dat 

is niet logisch. 

• Volgens RWS is in 2019 herbevestigd dat granuliet kan worden beschouwd als grond volgens de definitie 

van het Besluit bodemkwaliteit. Deze bevestiging hebben wij nergens kunnen vinden en we vragen ons 

af wat de geldigheid van deze bevestiging was. Mocht die bevestiging er wel zijn wilt u die dan met ons 

delen? 

• Inmiddels bekijken OM en politie of er sprake is van strafbare feiten m.b.t. deze storting 

 

Misschien was granuliet in 2009 wel grond, maar al in 2013 was er volop discussie over. In het document “overzicht 

uitvoeringsknelpunten en omissies BBK 15-10-2014-1” op Bodemplus valt te lezen: 

“Besproken in taskforce op 19 juni 2013. Een deel van de TF merkt op dat granuliet niet als grond maar als bouwstof 

gezien moet worden.” Volgens de Zembla uitzending was er in juni 2019 wederom discussie op dit punt. De 

suggestie van RWS dat het steeds als grond werd beschouwd is alleen daarom niet houdbaar. 

 

Verder maken we u erop attent dat zowel de gemeente West Maas en Waal, de Provincie Gelderland en de Gelderse 

Natuur en Milieufederatie oproepen om per direct te stoppen met storten totdat de discussie beslecht is. 

 

Wij vragen ons daarom af, of de afweging om door te gaan alle belangen voldoende dient. Daarbij komt dat het 

terugnemen van een partij extreem moeilijk en duur is, want er wordt tegelijkertijd ook bagger en grond in de plas 

gestort. Wij willen u daarom vragen om het storten van granuliet met bindmiddel op te schorten tot ten minste 9 

maart. Zo vermijdt u in ieder geval elke schijn van partijdigheid of vooringenomenheid en mogelijk onnodig hoge 

kosten.  

 

Hoogachtend, 

 

Burgercollectief de Dreumelse Waard 

Gert-Jan van Engelen Dré van Rossum Harold Koolhout, Frans van Egmond  

mailto:stientje.van.veldhoven@minienw.nl

