
Reactie op ‘Openstaande vragen en toezeggingen Oordeelsvorming-2_ Agendapunt 5 van 14 en 15 

september 2021’ 

 

 
Vraag 1. Kan er een grondmonster worden genomen van elke vrachtwagen schone grond die wordt 
aangevoerd voor de dijkversterking? 
 
Reactie: 
Voor de te versterken dijk is veel grond nodig. Waar mogelijk wordt grond dat vrijkomt als gevolg van 
de dijkversterkingswerkzaamheden hergebruikt. Ook zal grond van elders moeten worden 
aangevoerd. 
In het algemeen is het zo dat op basis van bodemkwaliteitskaarten de mogelijkheid bestaat om grond 
te verplaatsen naar het werk. Die kaarten geven in grotere gebieden de kwaliteit van de grond aan. 
Het waterschap heeft ervoor gekozen om wat strenger te zijn en heeft voorgeschreven dat deze grond 
vooraf wordt beoordeeld (aan de hand van zogenaamde AP04 keuringen). Deze beoordeling vindt 
dan plaats vóórdat de grond op de vrachtwagen ligt en naar het werk wordt gebracht. Bij 
goedkeuring van de grond, kan de grond in depot worden gereden of rechtstreeks in het werk worden 
gereden door vrachtwagens.  
Grond dat moet worden aangevoerd betreft alleen grond met de kwaliteit achtergrondwaarde. De 
aangevoerde grond is getoetst en de resultaten moeten, samen met de herkomst van de grond (en 
mogelijk nog andere gegevens), in de bijbehorende vrachtpapieren bij het waterschap worden 
ingeleverd. Dit proces toetst het waterschap.  
 
 
Vraag 2. Kan een omgevingstafel worden opgericht voor dijkversterkingsproject TiWa? 
 
Reactie:  
De projectorganisatie van TiWa heeft de Klankbordgroep gevraagd mee te blijven denken in de 
volgende fase van het dijkversterkingsproject, de realisatiefase. Hier is animo voor en overleg met de 
leden over hoe dit verder in te vullen is gepland en in voorbereiding.  
Bij GoWa, reeds in uitvoering, is de Klankbordgroep ook nog betrokken. Daarnaast blijkt bij GoWa in 
de praktijk dat als onwenselijk situaties zich voordoen, dat adequaat gereageerd wordt door de 
projectorganisatie, en het gesprek wordt aangegaan met de betrokken bewoners en de gemeente. 
Hier zijn in gezamenlijk overleg al enkele oplossingen c.q. verbeteringen tot uitvoering gebracht.  

 


