
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  28 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  Jeroen Overbeek, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling  

Onderwerp:  Verondiepen plas Entervenen in Markelo  

 

1. Aanleiding 

Op 2 mei 2013 hebben wij van K3 Delta/Grondbank GMG een principeverzoek ontvangen 

waarin gevraagd wordt om medewerking te verlenen aan het verondiepen van de plas 

Entervenen in Markelo (Buurtschap Elsen-Herike).  

 

 
Luchtfoto van de locatie 

Gemeente Wierden 

Snelweg A1 

N347 (S15) 

Gemeentegrens 
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In het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente is opgenomen dat het verboden is 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning water te verondiepen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het verzoek 

De plas Entervenen is een voormalige zandwinlocatie en heeft een behoorlijke diepte (tot 

maximaal 12 meter). Initiatiefnemer wil de plas Entervenen gebruiken voor het toepassen van 

vrijkomende grond en baggerspecie uit andere projecten en daarmee de plas verondiepen. De 

Grondbank GMG zal de uitvoering van het project verzorgen. 

De plas en enkele omliggende percelen zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. De plas wordt 

verpacht aan Sportvisserij Oost-Nederland, H.S.V. de Rietvoorn (Holten-Markelo). 

Initiatiefnemer wil door het toepassen van de vrijkomende grond en baggerspecie de plas 

natuurlijk herinrichten. 

 

 
 

 

Rol gemeente 

Initiatiefnemer dient bij de gemeente een omgevingsvergunning aan te vragen voor het 

verondiepen van het water. Deze vergunning mag alleen en moet worden geweigerd indien 

“door het verondiepen, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten 

gevolg, blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en/of ecologische 

waarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan 

worden gekomen (artikel 23.3.2 bestemmingsplan Buitengebied)”.  

 

Het Waterschap Vechtstromen is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit het wettelijk 

bevoegde gezag. Er is veelvuldig overleg geweest tussen waterschap en gemeente. Uit het 

overleg met het waterschap is gebleken dat er geen sprake zal zijn van een dergelijke 

weigeringsgrond: het gaat immers om licht tot gematigd verontreinigde grond. 

We kunnen daarmee constateren dat de rol van de gemeente zich beperkt tot de beoordeling 

van de omgevingsvergunning.  
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Overwegingen 

Het is de bedoeling om de herinrichting uit te voeren als een grootschalige (water) bodem-

toepassing (GBT) conform het Besluit bodemkwaliteit. Qua hoeveelheid (300.000 m3) voldoet 

de herinrichting hier ruimschoots aan. Conform de Circulaire herinrichting diepe plassen en de 

generieke regels kan grond en baggerspecie die voldoet aan klasse A of schoner (=AW-2000) 

in de herinrichting toegepast worden. 

 

Besluit bodemkwaliteit 

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is het wettelijke kader voor het toepassen van grond en 

baggerspecie. Om op grond van het Bbk grond of baggerspecie te mogen toepassen moet een 

specifieke toepassing zowel nuttig als functioneel zijn. Staatsbosbeheer en de visvereniging 

onderschrijven het plan om de plas natuurlijk te herinrichten.  

Op basis van generieke regels kan grond met een klasse Aw (Achtergrondwaarde bodem) of 

klasse A (waterbodem) worden toegepast (schoon tot zeer licht verontreinigd). 

In een Nota bodembeheer – specifiek voor de betreffende locatie en werkzaamheden - kunnen 

door het waterschap specifieke regels worden gesteld aan het toepassen van grond met de 

klasse Wonen/Industrie of klasse B (waterbodem). Dit betreft licht tot matig verontreinigde 

grond. In een Nota bodembeheer worden de voorwaarden beschreven op welke wijze grond 

met een bepaalde chemische en fysische kwaliteit mag worden toegepast. De bovenste 0,5 

meter van het te verondiepen gedeelte moet in ieder geval met grond van klasse Aw of klasse 

A plaatsvinden. 

 

Vanuit het Besluit bodemkwaliteit is het Waterschap Vechtstromen het bevoegde gezag. Het 

Waterschap Vechtstromen heeft er voor gekozen zelf een Nota bodembeheer op te stellen. 

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beoordelen en vaststellen van de Nota bodem-

beheer. Daarnaast zorgt het waterschap voor de controle op de uitvoering en de uiteindelijke 

monitoring van de plas.  

 

Marktgebied 

Voor de herinrichting van plas Entervenen is in totaal circa 300.000 m3 grond en baggerspecie 

nodig. Op basis van deze hoeveelheid heeft de Grondbank GMG de huidige marktsituatie in de 

directe omgeving van de plas bekeken om na te gaan of er voldoende grondstromen de 

komende jaren vrijkomen om deze hoeveelheid toe te kunnen passen. Op basis hiervan is de 

inschatting dat de uitvoering zo‟n 7 jaar in beslag zal nemen. Per jaar komt dit neer op circa 

43.000 m3. 

Door de goede bereikbaarheid van de plas (dichtbij de A1) is het marktgebied waaruit grond en 

baggerspecie kan komen vrij groot. Transportafstand in combinatie met transporttijd is namelijk 

meestal de bepalende factor of grond en baggerspecie op een bepaalde locatie toegepast 

wordt. Het potentiele marktgebied van plas Entervenen is hieronder weergegeven. 
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De bepaling van het marktgebied is afgestemd met andere bekende grote projecten die in 

uitvoering zijn of binnenkort in uitvoering gaan waarbij dezelfde materialen toegepast kunnen 

worden. Het belangrijkste en grootste vergelijkbare project in de omgeving is de herinrichting 

van zandwinplas Rutbekerveld (2.500.000 m3). Ook dit project is in ontwikkeling bij K3 Delta, 

waardoor afstemming van grondstromen goed kan plaatsvinden en beide projecten elkaar niet 

„in de weg‟ zitten. Voor beide projecten zijn privaatrechtelijk ook afspraken gemaakt met de 

eigenaren over de realisatie binnen de afgesproken termijnen. 

 

Het marktgebied voor Entervenen is meer gericht op de westkant van Overijssel en strekt zich 

uit tot aan Deventer. Belangrijke stedelijke kernen zoals Deventer, Raalte, Rijssen, Holten, 

Nijverdal en Lochem liggen binnen dit gebied. De verwachting is dat vooral uit deze kernen 

(bijvoorbeeld rioleringsprojecten en kleinere bouwprojecten) en bijvoorbeeld een groter project 

als de verbreding van de A1 de komende jaren per jaar meer dan 50.000 m3 materiaal gaat 

vrijkomen. De herinrichting van plas Entervenen wordt hiermee meer dan haalbaar geacht. 

 

Verwerking 

De verwerking van grondstromen en de uiteindelijke inrichting en oplevering van de plas 

Entervenen zal fasegewijs worden uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat al vrij snel delen van 

de locatie gereed zijn voor natuurontwikkeling en dat de aanliggende delen van het omringen-

de gebied relatief minder hinder zullen ondervinden van de inrichtingswerkzaamheden. 

 

Monitoring tijdens herinrichting 

Om de invloed van verondieping met grond op de waterkwaliteit te kunnen volgen, is een 

monitoringsprogramma gewenst. Afwijkingen in de ontwikkelingen worden zo op tijd gesigna-

leerd en hier kan vervolgens vroegtijdig op worden ingesprongen. Bovendien geeft monitoring 

inzicht in de invloed van verschillende partijen grond op de kwaliteit van het water. 

De monitoring bestaat uit twee delen: 

 een nulmeting waarmee de waterkwaliteit voor aanvang van de verondieping in kaart wordt 
gebracht. Deze nulmeting wordt verspreid over 2 metingen in verschillende seizoenen. 

 periodieke metingen om tijdens de verondieping het verloop in waterkwaliteit te kunnen 
volgen. 

 

Aanvoer 

Aanvoer van grond en baggerspecie naar de plas Entervenen kan alleen plaatsvinden na 

toestemming van GMG en onder begeleiding van een geldig transportdocument. De aanvoer 

vindt plaats per as (vrachtwagen). Om dit mogelijk te maken zonder directe hinder en overlast 

voor omwonenden, zal hiervoor een tijdelijke weg aangelegd worden vanaf de zuidelijk 

gelegen parkeerplaats aan de provinciale weg N347. Vanaf daar wordt een tijdelijke bouwweg 

aangelegd langs de provinciale weg tot aan de Enterbroekweg (Wierden) Deze aanvoerroute 

is zorgvuldig gekozen en is met de provincie afgestemd. Zie ook de afbeelding op de volgende 

pagina. 
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Gemeente Wierden 

Een klein gedeelte van de plas Entervenen is gelegen in de gemeente Wierden. De gemeente 

Wierden heeft ook in haar bestemmingsplan voor het buitengebied een vergelijkbare afwijkings 

bevoegdheid opgenomen. De transportroute is ook gelegen in de gemeente Wierden. 

 

Informatie omwonenden 

Omwonenden zijn op 18 september 2013 door de initiatiefnemer geïnformeerd middels een 

inloopmiddag. 

 

Informatie aan wethouders 

Op woensdag 27 november 2013 heeft Wethouder Sijbom samen met Wethouder Broeze van 

de gemeente Wierden een bezoek gebracht aan een vergelijkbaar project van de initiatief-

nemers in Drempt. Zij hebben zich ter plekke laten voorlichten hoe het werkt, wat er bij komt 

kijken en aan welke voorwaarden de initiatiefnemers gebonden zijn. 

De initiatiefnemers hebben aangegeven bereid te zijn om ook aan de gemeenteraad een rond-

leiding te willen geven op een locatie die zij verondiept hebben. 

 

Overleg Waterschap 

Naar aanleiding van het bezoek hebben de wethouders een op 20 december een gesprek 

gehad met de heer Holterman van het Waterschap Vechtstromen. De heer Holterman heeft 

tijdens dit gesprek nogmaals de rol van het waterschap benadrukt.  

3. Conclusie 

Het verwerken van grond is vanuit maatschappelijk oogpunt noodzakelijk. Gelet hierop, op de 

beperkte rol die de gemeente heeft en het wettelijk kader waarin geregeld is dat het toepassen 

van grond op deze manier gewenst, is het college voornemens om medewerking te verlenen 

aan het verondiepen van de plas Entervenen onder voorwaarde dat: 
 Het Waterschap Vechtstromen in overleg met de gemeente de Nota bodembeheer opstelt 

en hierop toezicht houdt; 
 Binnen 10 jaar na startdatum de werkzaamheden zijn afgerond en het plangebied is 

heringericht; 
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 Er een bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit ook buiten het plangebied. 
 Na elke afgeronde fase het betreffende plangebied ook wordt ingericht; 
 De grond en baggerspecie uit het aangegeven gebied komt en niet van daarbuiten; 
 Uitgangspunten en afspraken worden vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. 
 

Vervolg procedures 

Het Waterschap Vechtstromen moet de Nota bodembeheer opstellen. De initiatiefnemer moet 

bij de gemeenten Hof van Twente  en Wierden een omgevingsvergunning aanvragen om het 

water te mogen verondiepen. De Nota bodembeheer wordt ter inzage gelegd, waarbij inspraak 

conform Algemene wet bestuursrecht (Awb) mogelijk is. 
Vooralsnog is geen milieuvergunning nodig. Mogelijk moet een melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer worden ingediend. Dit hangt af van of en welke voorzieningen 
ter plaatse aanwezig zullen zijn.  


