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Inrichtingsproject Marswetering Fase 2

Inleiding 

In de vorige nieuwsbrief van januari van dit jaar 

informeerden wij u onder meer over de voortgang 

van dit project. 

Vertraging 

Het is u vast niet ontgaan dat de regelgeving en 

normering voor stikstofbelasting en PFAS dit jaar 

ter discussie staan en zijn aangescherpt. Met als 

gevolg dat de procedures bij het waterschap zijn 

vertraagd. Dit betekent dat de uit te voeren 

maatregelen binnen het inrichtingsproject 

Marswetering Fase 2 eind januari 2020 zullen 

starten en niet zoals eerder verwacht vanaf dit 

najaar. 

nr. 09, december 2019

PFAS

PFAS zijn stoffen die onder andere in alledaagse 

producten als verf, kleding en cosmetica worden 

gebruikt. Vanaf juli 2019 hanteert het Rijk 

aanvullende regels voor het toepassen van 

grond en bagger met PFAS. U heeft dit vast uit 

de media vernomen. In nauw overleg met de 

Omgevingsdienst IJsselland hebben we voor dit 

project bodemonderzoek laten uitvoeren naar de 

aanwezigheid van PFAS binnen het 

projectgebied. Met dit onderzoek en de 

statistische berekening is voldaan aan de 

voorschriften van het “Tijdelijk handelingskader 

voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 

baggerspecie”. PFAS is geen belemmering voor 

het toepassen van de vrijkomende grond op de 

percelen.
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Contact

Vragen of opmerkingen over dit project? 

Neem dan contact op met:

Omgevingsmanager waterschap: 

Dinant Hommes

telefoon: 06 3038 9089

e-mail: dinanthommes@wdodelta.nl

Toezichthouder waterschap: 

Ben van der Veen

telefoon: 06 2294 6768 

e-mail: benvanderveen@wdodelta.nl

Uitvoerder van Gerwers: 

Stefan Olink

telefoon: 06 5793 8345.

e-mail: s.olink@gerwers.nl

Of kijk op: www.wdodelta.nl/marswetering

Stikstof

Afgelopen mei heeft de Raad van State bepaald 

dat de activiteiten die extra stikstofuitstoot 

veroorzaken, niet zonder meer een vergunning 

krijgen. Deze uitspraak had ook gevolgen voor de 

vergunningaanvraag van het inrichtingsproject 

Marswetering Fase 2. Het gebruik van 

graafmachines en tractoren in dit project leiden tot 

tijdelijk extra stikstofuitstoot. Even stond alles stil 

deze zomer. Om de effecten op de dichtstbij 

gelegen Natura2000 gebieden te kunnen 

doorrekenen, was tot eind september het wachten 

op het vernieuwde rekenmodel (AERIUS). Uit de 

berekeningen met dit model volgde dat de 

stikstofuitstoot uit dit project de natuurgebieden 

niet extra belast.

Planning

Inmiddels is de weg vrij om eind januari 2020 te 

starten met de realisatie van het werk.

Het project wordt uitgevoerd door 

aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte. Gerwers 

heeft aangegeven op korte termijn met de 

uitvoering te gaan starten en heeft daarom 

verschillende keukentafelgesprekken en een 

inloopbijeenkomst gepland. 

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst vindt plaats op 

dinsdag 21 januari 2020 tussen 19:00 en 21:00

uur in Zaal Kappers, Kerkstraat 7 in Hoonhorst. 

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te 

zijn. Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over 

onder andere de planning en uitvoering van de 

verschillende werkzaamheden. Er zijn 

medewerkers van de aannemer en het 

waterschap aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden.

Europees Landbouwfonds

Voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn

Platteland.
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