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Geachte leden, 

 

Hierbij doen wij u, ter uitvoering van artikel 167, lid 2 van de provinciewet 

toekomen de nota “Ruimte voor Bagger”, het kabinetsstandpunt waterbodem en 

de startovereenkomst “Naar regionale bestuursakkoorden waterbodems”. 

 

De nota “Ruimte voor bagger” is op 11 mei 2005 door het bestuurlijk overleg 

platform bagger aanvaard. Het inventariseert de aanwezige en benodigde 

capaciteit voor verwerking en storten van bagger in onze provincie. 

 

Het kabinetsstandpunt waterbodems (8-7-2005) concludeert dat het tempo van 

baggeren moet worden verhoogd en dat het stimuleren van verwerking lagere 

prioriteit krijgt. 

 

Tot slot is het rijk met het IPO, VNG en waterschappen op 18 -4-2005 

overeengekomen dat er gewerkt gaat worden aan het bereiken van regionale 

bestuursakkoorden voor de bestemming van bagger. 

 

Deze drie documenten hebben wij bestudeerd en gelegd naast het provinciale 

beleid zoals vastgelegd in het Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006 (PMP) en 

de ervaringen die wij inmiddels hebben opgedaan met de uitvoering van het 

baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen 2004-2008. 

 

Dit heeft geleid tot het besluit dat wij u willen voorstellen om enerzijds met de 

partners in het baggerplatform Noord-Holland willen werken aan het bereiken 
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van een regionaal bestuursakkoord voor de bestemming van baggerspecie en 

anderzijds dat wij het provinciale baggerbeleid vastgelegd in het PMP willen 

herzien, meer specifiek de verwerking van verwerkbare baggerspecie, zoals 

aangegeven in punt 7.10 van de notitie “Ruimte voor Bagger”. 

 

 

 

                                                                           Hoogachtend, 

                                                                      Gedeputeerde Staten 

                                                                       van Noord-Holland, 

 

 

 

 

 

                                         provinciesecretaris.                                  voorzitter. 
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