
 

Het Waterschap Aa en Maas heeft tot eind april een ontwerpnota voor de 

verondieping van Plas 5 met microzand ter inzage gelegd. Microzand, waar het hier 

over gaat, is een afvalmateriaal dat bij de Fa Smals overblijft bij de productie van zand en grind uit 

steenachtig materiaal dat uit Duitsland wordt ingevoerd. In de hoek van plas 4 bij plas 5 achter een 

damwand bestaat al een depot met microzand. Over dit materiaal is in het verleden is veel te doen 

geweest, omdat dit microzand een hogere concentratie nikkel, chroom en kobalt bevat dan is 

toegestaan volgens de normen voor afvalmateriaal. Enkele jaren geleden is er mede op verzoek van de 

Dorpsraad een extra onafhankelijk onderzoek gedaan dat uitwees dat er geen gevaren aan kleven. Bij 

de vergunningverlening voor de verondieping van Plas 5 heeft het Waterschap Aa en Maas opnieuw 

onderzoek laten doen en ook nu blijken de concentraties hoger dan formeel is toegestaan. 

De Dorpsraad heeft de nota met het onderszoek bestudeerd en ook Wiebren Veeman gevraagd de 

gegevens te bekijken, omdat hij zich eerder ook in deze materie had verdiept. De Dorpsraad had 

verscheidene kritische vragen over de ontwerpnota en het onderzoek.Een belangrijke kwestie was 

bijvoorbeeld het feit dat er ook materiaal van elders mag worden gestort als blijkt dat de hoeveelheid 

van de Fa Smals niet toereikend is voor de verondieping. Verder riep het onderzoeksrapport mede 

door de wat defensieve toon hier en daar argwaan op. De Dorpsraad heeft daarom de 

informatiebijeenkomst bezocht. Bij de informatiebijeenkomst waren het waterschap, deskundigen van 

het onderzoeksbureau en de Fa Smals aanwezig. Op onze vragen kregen we bevredigende antwoorden. 

We moeten ervan uitgaan dat er afdoende controle plaats zal vinden als van elders materiaal zal 

moeten worden aangevoerd. De hogere gehaltes van nikkel chroom en kobalt hebben een natuurlijke 

oorsprong en zijn ook naar de mening van Wiebren Veeman niet gevaarlijk. 

 

De Dorpsraad heeft daarom besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen de ontwerpnota die voorlag. 
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