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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex. Artikel 47 
Reglement van Orde aan het College van 
Gedeputeerde Staten gesteld door de heer  
T. Witteman (SP) inzake slibstort recreatiegebied 
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Onderwerp: Schriftelijke vragen  
ex. Artikel 47 Reglement van Orde aan het College van Gedeputeerde Staten   
gesteld door de heer T. Witteman (SP) inzake slibstort recreatiegebied Gravenbol,  
Wijk bij Duurstede 
 

Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 

Toelichting
Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Krommerijn wil een twintig meter diep gat in recreatieplas de 
Gravenbol deels dichten met slib, en zo de plas weer veilig maken volgens de regels van de provincie. Het 
slib zou vermengd worden met 20% huisafval. Onder de bevolking is het verzet tegen deze handelwijze 
groot, en ook de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft zich bij motie1 unaniem uitgesproken tegen dit 
plan. Minister Cramer van VROM heeft een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Lambert 
Verheijen, Dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas. Deze commissie heeft in juni verslag2 uitgebracht van 
haar bevindingen. Vóór oktober is nog geen nieuw beleid te verwachten. Rijkswaterstaat heeft inmiddels 
een vergunning afgegeven.  
 

1 http://www.wijkbijduurstede.nl/uploads/tx_ncgovris/incoming/Motie_Gravenbol_0701121941_001.pdf
2 http://www.vrom.nl/41598



Naar aanleiding van het voorgaande, wil de fractie van de SP de volgende vragen stellen: 
 

1. Is er een aanvraag ingediend bij de provincie door het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en 
Krommerijn voor het verlenen van een vergunning voor het uitvoeren van een slibstort in het 
recreatiegebied De Gravenbol in Wijk bij Duurstede?  

 
2. Is de provincie op de hoogte van het voornemen van  het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en 

Krommerijn over de wijze waarop de slibstort in het recreatiegebied De Gravenbol in Wijk bij 
Duurstede wenst uit te voeren? 

 
3. Heeft u overleg gehad met de gemeente en/of Rijkswaterstaat over het voornemen van het uitvoeren 

van een slibstort in het recreatiegebied De Gravenbol in Wijk bij Duurstede en zo ja, wat was het 
resultaat van dit overleg? Zo nee, bent u voornemens om overleg te voeren met de gemeente Wijk 
bij Duurstede en/of Rijkswaterstaat? 

 
4. Heeft de provincie vergunning verleend aan het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en 

Krommerijn voor het uitvoeren van een  slibstort in het recreatiegebied De Gravenbol in Wijk bij 
Duurstede? 

 
5. Bent u met ons van mening dat bij gevoelige kwesties als een slibstort er ook draagvlak dient te 

bestaan bij de bevolking en de gemeente (zie ook het verslag van de commissie van deskundigen 
onder leiding van dhr L. Verheijen)? 

 
6. Bent u op de hoogte van het feit dat de Wijkse bevolking zich in grote getale tegen deze slibstort 

heeft gekeerd en dat ook de gemeenteraad unaniem een dergelijke uitspraak heeft gedaan? 
 
7. Is de provincie bij verstrekking van deze vergunning financieel en moreel aansprakelijk indien er 

schade ontstaat aan de omgeving, of aantasting van het milieu plaatsvindt? 
 
8. In hoeverre is vergunningverlening in strijd met het beleid om de uiterwaarden tot ecologische 

structuur om te bouwen en de terughoudendheid die de minister heeft bij het verstrekken van 
toestemming voor het storten van slib?  

 

Namens de SP fractie en hoogachtend; 
 

Ton Witteman. 
 


