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Betreft : Definitief verzoek "Gebiedsspecifiek beleid conform Besluit Bodem Kwaliteit"

betreffende Havikerwaard - Plas Bingerden te De Steeg

Geachte heer Bovendorp

Conform afspraak dienen wij langs deze weg definitief in, het onderbouwde verzoek aan Rijkswaterstaat om voor
het project "Natuurontwikkeling door verondieping Plas Bingerden" zogenaamd Gebieds-Specifiek beleid conform

artikel 45 van het Besluit Bodem Kwaliteit vast te stellen.

Hiertoe hebben wij bijgevoegd (in viervoud) de gezamenlijk met Rijkswaterstaat en Grontmij opgestelde Nota
Bodembeheer - Gebiedsspecifiek beleid plas Plas Bingerden - conform Besluit bodem kwaliteit. Door middel van

deze nota vertrouwen wij erop dat u voor dit project de juiste onderbouwing aangereikt krijgt om voor de Plas
Bingerden de volgende lokale maximale waarden vast te stellen:. maximale waarde klasse B voor baggerspecie I waterbodem;. maximale waarde klasse Industrie èn maximale waarde klasse B voor grond

Bovengenoemde lokale maximale waarden gelden voor alle toe te passen grond en baggerspecie. ongeadlt

herkomstgebied; indien gekeurd conform regels Besluit bodem kwaliteit.

Sinds augustus 2012 is het project "Natuurontwikkeling door verondieping Plas Bingerden" als definitieve

aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland. Hier ging 1 jaar aan intensieve voorbereiding
aan vooraf. Sinds najaar 2011 wordt hard gewerkt aan het initiatief "Natuurontwikkeling door verondieping Plas

Bingerden" linkeroever IJssel nabij De Steeg (Rheden) en net voor Doesburg. Per voorjaar 2013 vertrouwen wij
erop dat wij op deze locatie over de benodigde vergunningen zullen beschikken en dus dat de Nota

Bodembeheer daadwerkelijk benut zal gaan worden.

De bijgevoegde Nota Bodembeheer kent als onderbouwing de opbouw zoals deze in de "Circulaire herinrichting

van diepe plassen" is versd1enen en dus als het wettelijk kader geldt waardoor Gebiedsspecifiek Beleid

noodzakelijk is om de projectambitie (visie 2007 vastgesteld) waar te maken en de herinrichting te kunnen

verwezenlijken.
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De gehele ontwikkeling is en wordt nauwgezet kortgesloten met: bewoners De Steeg en Ellecom, Gemeente

Rheden, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Vereniging Natuurmonumenten, Landgoed Middachten,
de plaatselijke agrariërs en overige medewerkers van diverse overheden en overige geïnteresseerden. Periodiek

wordt het project en de wijze van uitvoeren besproken en afgestemd in de Projectgroep en Stuurgroep

Havikerpoort.

Wij verzoeken u bijgaande Nota bodembeheer conform de regels van de Algemene wet bestuursrecht in

procedure te brengen, zodat de lokale maximale waarden voor de Plas Bingerden formeel kunnen worden

vastgesteld.

Gezien de doorlooptijd om te komen tot de nota enerzijds en anderzijds de goede marktsituatie, vragen wij u het
Gebiedsspecifiek beleid zo mogelijk relatief snel formeel te publiceren.

Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging op dit definitieve verzoek en tevens worden wij graag op de

hoogte gehouden van het verdere verloop van de procedure.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Iwan Reerink, bereikbaar op
telefoonnummer (024) 348 88 54 of mobiel 06 - 53 86 54 11 de heer Fred Kamermans kantoor 0313-631746 of

mobiel 00-53 43 35 07.
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