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Bggaand de concept-antwoorden met dank aan op de 2 vergen van gisteravond. Hoor graag reactie en in welke vorm deze verder gaan. Nb deze antwoorden zijn nog niet
afgestemd met regio'. Dok daarover mn voor vraag 2 even afstemming voor het proces.

1) Wat is het verdienmodel bij de casus van het verondiepen van plassenz
Licht verontreimgde grond en baggerspeae, ook die hergebruikt mag worden volgens de nationale regelgeving, heeft een negatieve waarde voorde ontdoener. Het verdienmodel van het
verondiepen van plassen is dat ontdoeners van grond en baggerspeoe betalen om dit matenaal elders her te laten hergebruiken, in dit geval in diepe plassen te brengen. De ontdoener van
baggerspecie ls vnjwel altijd een overhe d, namelijk de waterkwal te tsbeheerder. De ontdoener van grond is vaak ook de overhe d, maar kunnen ook marktpartijen z jn. Meestal betaalt de
ontdoener in orde van grootte I a 3 Eur/ton afhankelgk van de lokale marktsltuatie van vraag en aanbod. De imtiatiefnemer van de verond eping/natuurontw kkegng ontvangt deze flnanoele
baten, en besteedt dit meestal uit aan intermediaire bednjven/grondbanken die vraag en aanbod bij elkaar brengen, en tevens de handl ng, het transport en de k afiteitskeuringen
organiseren.

2) W tzijnd g t n dah dh nRWS bth tt g ho d n dit t
Het beeld is dat de argumenten van

onze handhavers een combinatie van aspecten is nk
Milieuzorg en met name richting de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit.
Extra alertheid vanuit de ervanng en wetenschap dat het verondiepen van plassen al ruim 10 15 jaar volop in de belangstelling staat van politiek en media;
Verschillen van mening tav de interpretatie van de definitie van grond (artikel I) in het Besluit bode mkw elite it tov de ba la id smekers.
fusicogestuurde handhaving, beeld is dat het bednlf Bontrup een slechte reputatie op naleefgedrag heeft, gebaseerd op andere handhavingsza ken (oa door de Provinoe Limburg) jegens
dit bedrgf.

De mix kan per handhaver ok weer verschillen

Precedentwerking is niet van toepassing. De discussie rond gra naliet is een zeer speofieke casus, die in het verleden tot 3 maal toe is besproken in het implementatieteam Besluit
bodemkwaliteit. Dit is een implementatieteam dat in de AMVB is genoemd als meldpunt voor uitvoenngsvraagstukken rondom het Besluit bodemkwaliteit, onder voorzitterschap van het
Mimsterie van ienW met secretanele ondersteuning door RWS Bodem+. Er is ook (nog) geen sprake va n Iunsprudentie.
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