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Beste meneer Van der Lee,
In antwoord op uw brief van 8 augustus 2019 vindt u hieronder de beantwoording
van uw schriftelijk gestelde vragen over broeikasgassen uit stadswateren in relatie
tot baggeren. De basis voor uw vragen is een onderzoek van Association of the
Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO).
Vraag 1
Bent u op de hoogte van bovenbedoeld onderzoek?
Antwoord
Nee, wij waren niet op de hoogte van dit onderzoek.
Vraag 2
Wij veronderstellen dat bovengenoemd aspect niet is meegenomen in het thans
geldende baggerplan. Klopt onze veronderstelling?
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Antwoord
Dat klopt, het baggerplan/programma is opgesteld in 2012 en het onderzoek is
gepubliceerd in 2019.

BEZOEKADRES

Julianastraat 34
Vlijmen

T
F
E

(073) 513 17 89
(073) 513 17 99
INFO@HEUSDEN.NL
DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl
Bankrelatie
NL54BNGH0285003909

Vraag 3
Deelt u onze mening dat in het kader van duurzaamheid en het verminderen c.q.
tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen dit punt (meer) aandacht verdient?
Antwoord
Het voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen is in algemene zin iets dat wij
ondersteunen. Specifiek op het punt van stadsvijvers is echter nog niet veel
onderzoek gedaan. Het onderzoek van ASLO is gebaseerd op één waterpartij in
Nederland over een periode van één jaar. Er is daarbij een interessante hypothese
geformuleerd over stadswateren en het vrijkomen van broeikasgassen. Of dit voor
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alle stadswateren geldt, is op dit moment niet duidelijk. Wij denken dat hier meer
onderzoek gedaan zou moeten worden op nationale en regionale schaal. Binnen
de watersamenwerking in De Meierij zullen wij dit punt aan de orde stellen.
Vraag 4
Indien onze veronderstelling in vraag 2 klopt en u onze mening in vraag 3 deelt,
bent u dan bereid te bezien welke wateren alsnog moeten worden ingepast in het
baggerplan en/of welke aanvullende maatregelen nodig zijn om bedoelde uitstoot
van broeikasgassen tegen te gaan dan wel te verminderen.?
Antwoord
Onderhoud aan water zoals maaiwerk en baggeren doen wij om ons water op orde
te houden. Of onze wateren een significante bijdrage leveren aan het uitstoten van
broeikasgassen is op basis van de huidige stand van onderzoek niet in te schatten.
Het is dan ook niet doelmatig om nu al aanvullende maatregelen op het gebied van
broeikasgassen te formuleren. Als aanvullend onderzoek inderdaad uitwijst dat
maatregelen doelmatig zijn, dan zullen wij die informatie betrekken bij een
toekomstige actualisatie van het baggerplan.
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