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- Om de hoeveel tijd gaat/laat WSHD nu het oppervlaktewater controleren en om de 
hoeveel tijd het grondwater? 
 
8 keer per jaar worden er door adviesbureau Sweco in samenwerking met gemeente 
Rotterdam metingen gedaan naar het oppervlaktewater. Deze gegevens worden 
jaarlijks in een rapportage gedeeld met het waterschap en besproken met de 
combinatie Plas van Heenvliet. Daarnaast wordt 1 keer per maand op een vast 
meetpunt van het waterschap een aantal stoffen gemeten en sinds kort wordt 
aanvullend daarop eens per kwartaal een uitgebreidere meting verricht, waarbij er op 
drie verschillende dieptes in de plas wordt gemeten. 
 

- Welk(e) controlebureau(s) voeren dat uit? 
 
Dit wordt door geaccrediteerde bureau’s gedaan. Sweco huurt daarvoor een partij in. 
De gemeente Rotterdam doet een deel van de metingen en de metingen van het 
waterschap zelf worden door Aquon uitgevoerd. 
 

- Met welke overheids- en maatschappelijke instanties zullen de meetresultaten 
worden gedeeld? 
 
Het waterschap en de gemeente Brielle. Tijdens de expertmeeting op 26 november 
hebben we toegezegd dat we deze gegevens ook openbaar ontsluiten. Daar wordt in 
overleg met de gemeente aan gewerkt. 
 

- Wat zijn de grenswaarden van bepaalde gevaarlijke en vervuilende stoffen in de te 
gebruiken grond en baggerspecie. Te denken valt aan (maar niet beperkt tot)  benzeen, 
tolueen, xyleen, fenol en para-cresol. Dus stoffen die eerder in de TGG zijn 
aangetroffen. 
 
Hiervoor is het besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende regeling bodemkwaliteit 
van toepassing. In bijlage B, tabel 2 staan de grenswaarden genoemd: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/2020-06-09#BijlageB 
 

- Voor zover de grond en baggerspecie afkomstig zijn uit de in de memo genoemde 
locaties:  

o Wat zijn/waren de activiteiten of situaties op die locatie; b.v. industrie, 
bedrijven, benzinestations, woningen enz.?  



 

2 
 

o Is de baggerspecie afkomstig uit vaarwegen waarlangs industrie, havens? Zo ja, 
welke?  

De toegepaste grond en baggerspecie komt van diverse locaties. Er heeft (uitgebreid) 
bodemonderzoek plaats gevonden om de kwaliteit van de grond/bagger te bepalen. 
Dit conform landelijk richtlijnen. Het is niet uit te sluiten dat grond/bagger van 
genoemde locaties is toegepast.  

 

- Naar welke locatie(s) zijn de baggerspecie en grond nu gebracht? Hoe zat dat dan i.v.m. 
PFAS? 
 
Een deel van de bagger- en grondwerkzaamheden liggen nog steeds stil en zijn dus niet 
uitgevoerd. Een groot deel van de baggerspecie kon en kan gewoon op de kant afgezet 
worden, omdat de waardes van PFAS in de baggerspecie vaak lager zijn dan de PFAS 
waardes in de landbodem. Een enkele keer is er bagger afgevoerd naar een depot van 
Rijkswaterstaat. 
 

- De grond die nu nog in depot ligt en vanwege PFAS niet gebruikt mocht worden: wordt 
deze grond ook gedeeltelijk in de plas gestort? Zo ja, wordt deze grond dan nog 
tevoren gecontroleerd op (andere) gevaarlijke en vervuilende stoffen? Met welke 
frequentie en door welk controlebureau of -instantie? 
 
De daar aanwezige grond is in het verleden aangebracht. Of en welke partijen worden 
toegepast in de plas is onduidelijk. Partijen grond aanwezig binnen de inrichting 
worden niet meer (vooraf) gecontroleerd / geanalyseerd. De partijen zijn immers reeds 
beoordeeld aan de hand van toen geldende kaders en wetgeving. Het is aan de drijver 
van de inrichting (combinatie plas van Heenvliet) hierin een besluit te nemen over 
toepassing. 
 

- Bestaat er ook gevaar voor uitloging vanuit de TGG naar het oppervlaktewater van de 
sloot langs de Wieldijk (aan de oostkant van de plas en naast de TGG-locatie) en zo 
verder naar andere watergangen? Wordt het oppervlaktewater van deze sloot ook 
gecontroleerd? Zo ja: hoe vaak en door wie? Zo nee: waarom niet? 
 
De grondwaterstroom loopt richting de plas van Heenvliet. Als er eventueel 
vervuiling via het grondwater plaatsvindt, zal dat richting de plas stromen. 
 

- Kan er ook een referentiemeting worden gedaan in het Brielse Meer ter hoogte van 
Zwartewaal? En daarbij dezelfde stoffen bekijken die ook bij monitoring van de Plas 
van Heenvliet worden onderzocht. 
 
We zien daartoe momenteel geen aanleiding. 
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- De Dorpsraad Zwartewaal maakt zich nog steeds zorgen over de aanwezigheid in het 
oppervlaktewater van arseen, pcb’s, fenol en para-cresol. Is het niet tijd om een 
historisch onderzoek te doen naar de herkomst van deze stoffen in het 
oppervlaktewater? Om mogelijke toekomstige stort- en milieuproblemen i.v.m. deze 
stoffen uit te sluiten? Of een openbaar monster- en meetprogramma, gebaseerd op 
de huidige parameters voor de aangegeven stoffen. 
 
Monitoringsgegevens zullen inzichtelijk  gemaakt worden. Daar wordt in overleg met 
de gemeente aan gewerkt. Met historisch onderzoek kunnen toekomstige stort- en 
milieuproblemen niet worden uitgesloten. Met monitoring en goed toepassen van de 
wet- en regelgeving wel. Daarom zetten we in op goede monitoring, ook in 
samenwerking met gemeente en DCMR en we toetsen binnenkomende partijen.  
 

- Kan er een kaart geproduceerd worden waar grondwatermetingen in een ruim gebied 
rond de Plas van Heenvliet worden verricht? Grondwater verplaatst zich en is het dus 
niet alleen nodig direct rondom de Plas van Heenvliet maar ook daarbuiten te meten? 
 

 
 
Dit kaartje geeft gebiedsdekkend aan waar we grondwater(kwaliteit) monitoren. 
Alleen parameters chloride, ijzer, stikstof en fosfaat worden gemeten. 
 

- Wanneer is de publicatie van het besluit van WSHD om storten weer toe te staan en 
waarin (dagbladen, huis-aan-huisbladen) zal deze worden gepubliceerd? 
 
Voorlopig is de planning om in januari 2021 de vergunning te verlenen en publiceren 
via de bekende kanalen en middels, gelet op de belangen hier eenmalig, een 
persbericht. 
 

- Wanneer zijn de testresultaten van de waterkwaliteitsmetingen van het oppervlakte 
water van de plas door Aquon op 12-11-2020 bekend? Waarom duurt het zo lang 
voordat deze resultaten bekend zijn? 
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De monitoringsresultaten van de meting op 12 november zijn inmiddels bij ons 
bekend. We zullen de resultaten in een overzichtelijke rapportage opnemen en in 
overleg met de gemeente bepalen hoe we dit publiceren. 
 
 


