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Geachte heer Driesprong, 
 
Het is zeer aannemelijk dat bij het baggeren van de Stellendamgeul (Slijkgat) artikel 34 van het Besluit 
bodemkwaliteit en het tweede lid van artikel 1.1 van de Regeling bodemkwaliteit worden overtreden. 
De overtreding vindt ongeveer maandelijks (9 keer per jaar) plaats als de geul op diepte wordt 
gehouden door het Havenbedrijf Rotterdam. Daarom verzoeken wij u als bevoegd gezag om over te 
gaan tot handhaving. 
 
Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam kunnen al jaren op de hoogte zijn dat er regelmatig 
grote hoeveelheden plastic aanspoelen op het strand van de Kwade Hoek. Hiervoor is in de afgelopen 
jaren ook door de opruimende vrijwilligers van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee regelmatig 
aandacht gevraagd (https://schoongoereeoverflakkee.nl/). Ook de Plastic Soup Foundation vraagt bij 
voortduring aandacht voor de plastic vervuiling in de Noordzee en langs kust.  
 
Ook in het rapport ‘De plasticvloek van de Kwade Hoek, 04-2022, P. Hiddema, zie bijlage, wordt 
toegelicht hoe scheepvaart, visserij, wind, watersysteem en baggeren voor die plasticaanvoer zorgen. 
Daaruit blijkt ook dat bij het baggeren  van het Slijkgat het zeer aannemelijk is dat het Besluit 
bodemkwaliteit wordt overtreden (blz. 16). Bij het werk zelf wordt veel plastic opgebaggerd, vermalen 
en herverspreid en een paar kilometer verderop in de Voordelta wordt het bij het dumpen op de 
losplaats nogmaals herverspreid. (blz. 16 ). Het Natura 2000-gebied Voordelta omhelst het ondiepe zee 
gedeelte voor de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. Het is een zeer dynamisch gebied, 
bestaande uit delta's met geulen en banken. De kustzone is hier relatief voedselrijk en daardoor hoog 
productief. De Voordelta fungeert als kraamkamer voor diverse vissoorten en als foerageergebied voor 
visetende trekvogels en schelpdiereters. De zandbanken vormen een rustgebied voor zeehonden. Door 
de eerder genoemde handelswijze en de frequentie waarin het gedumpt wordt op de losplaats en 
hierbij nogmaals herverspreiden ontstaat ontstaan negatieve effecten op het Natura 2000-gebied 
Voordelta en het ecosysteem als geheel. Zeer waarschijnlijk wordt hiermee ook artikel 7. van het Besluit 
bodemkwaliteit overtreden.  
 
Wij dringen aan om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken tot handhaving over te gaan.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alex Ouwehand 
Directeur 
 
 

https://schoongoereeoverflakkee.nl/

