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Geachte leden van het bestuur van de Dorpsraad Gorssel, 
 
 
Naar aanleiding van uw vragen aan wethouder dhr. Groot Wesselink op de bijeenkomst van de 
Dorpsraad Gorssel van 29 oktober jl. over het storten van slib in het Zandgat heeft de gemeente 
Lochem hierover navraag gedaan bij Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland.  
 
Rijkswaterstaat heeft ons het volgende meegedeeld. 
 
Afgelopen jaar hebben er vier beunbakken in het Zandgat gelegen. Hierin bevond zich baggerspecie 
dat afkomstig was van baggerwerkzaamheden bij de aanleg van de nieuwe sluis bij Eefde. Omdat er 
het vermoeden was dat deze bagger was vervuild met PFAS kon het niet direct worden gestort en 
moest het tijdelijk worden opgeslagen in afwachting van een onderzoek naar de aanwezigheid van 
PFAS in de bagger. Dat is de standaardprocedure bij een vermoeden van vervuiling met PFAS. 
 
Er is gekozen voor tijdelijke opslag in beunbakken in het Zandgat omdat er op de locatie van de 
werkzaamheden aan de sluis geen ruimte voor was. Voor die tijdelijke locatie is gezocht naar een plek 
in de buurt van Eefde, die niet in de weg ligt voor vaarweggebruikers. Op land, in de buurt van Eefde, 
was geen geschikte locatie te vinden. 
De bakken hebben van april tot oktober in het Zandgat gelegen in afwachting van de afronding van 
het onderzoek. Een PFAS-onderzoek duurt in de regel 12-16 weken. Door de zomervakantie heeft het 
onderzoek meer tijd in beslag genomen. Daarnaast moest RWS een nieuwe, definitieve bestemming 
zoeken voor de baggerspecie.   
 
Het onderzoek naar de samenstelling is in het laboratorium uitgevoerd door het bedrijf MHPoly. De 
onderzoeksstrategie is vooraf goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en 
Handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. 
Uit het onderzoek is gebleken dat één van de vier bakken, 500 m3 van de in totaal 2.000 m3 
baggerspecie, PFAS bevatte met een concentratie boven de normwaarde.  
De andere drie bakken zijn na afloop van dit onderzoek in augustus geleegd in het Zandgat. De bak 
met bagger waarin PFAS met een concentratie boven de normwaarde, is in oktober afgevoerd nadat 
hiervoor een bestemming was gevonden (verwerking in een geluidswal van de A50, met instemming 
van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel).   
 
Het bedrijf dat de baggerspecie heeft gestort is Ravenswaarden B.V. dat hiervoor (en voor overige 
stortingen in het Zandgat) een Natuurvergunning van de Provincie Gelderland heeft gekregen 
(gewijzigde Natuurvergunning 2 januari 2020). Volgens deze vergunning moet al het materiaal dat in 
het Zandgat wordt gestort voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Volgens 
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RWS voldeed de in het Zandgat gestorte bagger uit de drie beunbakken hieraan en ging het om 
baggerspecie Klasse A dat bijna overal toepasbaar is.  
 
Over het storten van bagger in het Zandgat is ook contact geweest met de vergunningverlener 
Provincie Gelderland.  
 
Door de Provincie is in 2009 een natuurvergunning afgegeven voor het verondiepen van de plas door 
gecontroleerd storten van bagger. Op 2 januari 2020 is de vergunning op punten gewijzigd 
(termijnverlenging en aanscherping). Naast het verondiepen van de plas worden onder deze 
vergunning ook de steile oevers verflauwd en wordt er een eilandje aangelegd. Doel is: het maken van 
afwisselende leefmilieus waardoor er veel meer soorten planten en dieren kunnen gedijen dan nu het 
geval is. 
Het verondiepen gebeurt door het toepassen van vrijkomende grond en baggerspecie uit andere 
projecten. De vergunning schrijft voor dat dit materiaal moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals 
vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit. De Provincie is het bevoegd gezag dat hierop toeziet.  
De Provincie heeft aangegeven dat op 17 juni 2019 nog een controle is uitgevoerd waarbij is 
geconstateerd dat volgens de voorwaarden van de ontheffing werd gewerkt. Met uitzondering van 
ammonium, zijn de gehalten van de onderzochte parameters in de plas overwegend gelijk aan de 
rivier of lager dan in de rivier. Wanneer de rapportages door Ravenswaarden B.V. over de 
waterkwaliteit 2019-2020 aanleiding geven voor een nieuwe controle dan laat de Provincie dat weten 
aan de gemeente Lochem. 
 
Neem gerust contact op 
Heeft u vragen na het lezen van de brief? Neem dan contact op met Winant Halfwerk. U bereikt hem 
op (0573) 28 91 30. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar w.halfwerk@lochem.nl. Winant Halfwerk 
werkt op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13:30. Vermeld 
in uw e-mail altijd ons kenmerk. Dan kunnen wij u zo snel mogelijk helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Henk Jan Bouwhuis 
hoofd afdeling Ruimte 


