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Overzicht van acties





Evolutie beleid geeft meer spanning dan de risico-vraag

• Evolutie van “waar bergen we het op” naar “hoe kunnen we het gebruiken”

- Ziet de burger het verschil tussen storten en nuttig gebruiken ?

- Veel onrust en emotie bij omwonenden

• Evolutie van “vergunningen” naar “algemene regels”

- minder formele inspraak = minder betrokkenheid van de burger ?

- Welke overheid is hier voortaan aan zet ?

- Putten: Ontgronden…………. En dan ?

- Nut, functionaliteit en andere aspecten: Is er in RO-plannen, verordeningen en 

waterplannen voldoende voorgesorteerd op deze verandering?



Communicatie binnen maatschappelijk 

speelveld

Actieplan zandwinplassen



Actieplan: 1. Vertrouwen in de regelgeving

• Deskundigencommissie Zandwinputten (“Verheijen”):

- 5 juni gereed, volledige consensus

- in dialoog mét betrokkenen totstandgekomen door hoorzitting

• Advies Commissie: 

- Aanvulling BBK nodig, met name voor binnendijkse putten

- Aandacht voor overige punten, zoals betere voorbereiding, 
onderzoek, proces, erkende aannemers, handhaving en toezicht etc.

• Uitwerking:

- Goed handvat voor gebruiker en overheid  “Puttenwijzer”



Actieplan: 2. Afspraken putten die in uitvoering zijn

• Commotie bij 3 lopende initiatieven

• Workshop met betrokken partijen van de 3 plassen: betere 

samenwerking, maatregelen en aandacht toezicht

• Checklist voor lopende projecten (staat op website bodem+)

• Advies deskundigencommissie voorlopig in kader van zorgplicht 

betrekken bij projecten



Actieplan 3. Aanpak nieuwe initiatieven: “Puttenwijzer”

• Tijdelijk opschorten start nieuwe projecten

- Tot bespreking advies Commissie in Tweede kamer zijn nieuwe 

initiatieven in goed overleg met branche stopgezet

- Na 9 juni geen ‘verbod’ meer van kracht, maar werken vanuit zorgplicht. 

• Merkbare sturing/democratische afweging

- Koppeling nut en functionaliteit aan plannen Wro en Waterwet

- Aandacht voor betrokkenheid van de omgeving

- In proces puttenwijzer wordt groep omwonenden en belangenpartijen 

betrokken

• Adequaat en zichtbaar toezicht

- Actieplan verbetering toezicht en handhaving BBK

• Onderbouwing initiatief en Zichtbaar met zorg handelen

- Uitwerken in tijdelijke “werkgroep zandwinplassen” met betrokkenen

- Sterk aandacht voor rollen, taken en bevoegdheden overheden



Planning

• Puttenwijzer eind oktober in concept

• Kabinetsreactie medio oktober

• Bespreking inhoud met brede groep belangenpartijen 29 oktober

• Aanbieding op 27 november tijdens Baggernetbijeenkomst

• Juridische verankering van aspecten uit puttenwijzer

- Korte termijn: circulaire

- Lange termijn na gepland evaluatiemoment inpassen in BBK/Rbk

• In 2010 Provincies, waterbeheerders en gemeenten

faciliteren en van elkaar leren




