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Geacht college, 

Donderdag 26 september was er een reportage van Zembla ‘Gokken met Bagger’ over het 

verhandelen en storten van al dan niet vervuilde bagger in grindgaten langs de Maas en de Rijn om 

deze te verondiepen. In deze uitzending kwam ook het Gat van Moorlag in Oosterbeek aan de orde. 

Naar aanleiding van de uitzending hebben wij de volgende vragen:   

Vraag 1:  
In de uitzending werd niet duidelijk of het water in het Gat van Moorlag vervuild is. Wij vinden het 
belangrijk dat onze inwoners er op kunnen vertrouwen dat het water in het gat van Moorlag niet 
vervuild is en/of problemen voor mensen en dieren kan opleveren ook bij hogere temperaturen.  
 

a. Kan het College duidelijkheid geven over de kwaliteit van het water in het Gat van Moorlag?  

b. Kan het College bij de onderzoeksleider (WUR, dhr. Westendorp) die in het programma aan 

het woord komt informeren wat zijn bevindingen zijn m.b.t. de kwaliteit van het water in het 

Gat van Moorlag en ons daarvan op de hoogte brengen. Was er bijvoorbeeld sprake van 

blauwalg afgelopen zomer? 

c. Wat zijn de verwachtingen t.a.v. de volksgezondheid en/of dierenwelzijn wanneer je in het 

water zwemt? 

d. Op welke manier wordt de gemeente Renkum door de verantwoordelijke partijen, zoals de 

provincie, Rijkswaterstaat en/of de eigenaar, geïnformeerd over de kwaliteit van water en 

bodem?  

e. Door wie en met welke frequentie wordt de kwaliteit gecontroleerd en een 

(gezondheids)risicoanalyse uitgevoerd? 

Vraag 2:   
Het Gat van Moorlag ligt in de uiterwaarden van Oosterbeek, die onderdeel zijn van het Gelders 
Natuur Netwerk (GNN) en/of de Gelderse Ontwikkeling Natuur (GON). In deze gebieden of die daar 
direct tegenaan liggen mogen geen activiteiten plaatsvinden die de aanwezige natuur achteruit doet 
gaan in kwaliteit. Wij zouden hiervoor inzicht willen hebben in de kwaliteit en samenstelling van de 
bodem en in hoeverre hier verontreinigende stoffen en niet eigen bodemeigen zaken in zitten zoals 
plastic, fietsen, ijzer of evt. asbest. 

a. Kan het College ons hiervan op de hoogte stellen dan wel er eigen onderzoek naar laten 
doen? 

b. Waar kwam de bagger en grond die in de Rosandepolder is gestort vandaan en welke 
eventuele verontreinigde stoffen en materialen waren daarin aanwezig? 

c. Welke effecten zullen eventuele verontreinigingen hebben op de nabijgelegen 
natuurgebieden? Hierbij gaat het zowel om de zandwinningsplas zelf als om de rivier en de 
oevers van de rivier (binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Renkum). 

 
Vraag 3: 
In de uitzending werd duidelijk dat de controle en toezicht op het storten van bagger door meerdere 
instanties wordt uitgevoerd. Hierdoor is het complex en niet duidelijk voor ons waar de 
verantwoordelijkheid van de gemeente, ic. het College, ligt. 



  
a. Kan het College omschrijven m.b.t. de voltooide verondieping van het Gat van Moorlag welke 

organen welke verantwoordelijkheid hebben gehad in dit proces? Bijvoorbeeld 
Rijkswaterstaat, het Waterschap, het College, de Raad, de Provincie en de eigenaar. 

b. Heeft het college zicht op eventuele toekomstige verondiepingsprojecten in de gemeente 
Renkum en op welke wijze kan de gemeente hierop zijn zienswijze kenbaar maken? 

 
Gezien het algemeen belang dat hier onder druk staat, willen wij als raadsfracties samen optrekken 
om er voor te zorgen dat op de kortst mogelijke termijn maatregelen genomen kunnen worden. De 
fracties doen dan ook een dringend beroep op het College om bij de verantwoordelijke partijen, zoals 
de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de eigenaar, voor 1 december 2019 antwoord te krijgen 
op de gestelde vragen. Hierna kan de Raad met het College bepalen wat nodig is in het kader van de 
volksgezondheid, de ecologische situatie en de toekomstige ontwikkelingen rond de verondieping 
van plassen door storting van bagger en grond. 
 
Met vriendelijke groet, 
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