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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen fractie NAP – Slibdepot

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Tussen Poortugaal en Hoogvliet ligt een cultuurlandschap met een oude structuur van weiden en
slootjes. Ze vormen een groen decor voor het historische dorp Poortugaal. Sinds enige tijd is een deel
van dit gebied bedekt met een slibdepot. De fractie van de NAP heeft de volgende vragen hierover.
Met deze raadsinformatiebrief geven we antwoord.
Raadsvragen
Vraag 1. Is het college het eens met de NAP dat de omwonenden in de Schutskooiwijk recht hebben
op informatie over het slibdepot en de gevolgen voor hun woonomgeving?
Antwoord:
Het slibdepot is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Rotteradam. We zijn het met
u eens dat het vanuit de gemeente Rotterdam netjes was geweest als belanghebbenden hierover
persoonlijk waren geïnformeerd.
Vraag 2. Of en op welke wijze zijn de bewoners van Poortugaal betrokken en van informatie voorzien
over de aanleg van het slibdepot en de bijbehorende vervuiling?
Antwoord:
Het depot is door de gemeente Rotterdam gerealiseerd die ons in eerste instantie geen informatie
heeft verstrekt over de aanleg van het depot. Na afstemming met de gemeente Rotterdam is duidelijk
geworden dat gezien de afstand tussen depot en bebouwing het in hun visie niet nodig was om de
bewoners te informeren.
Vraag 3. Of en op welke wijze en in welk stadium heeft de gemeente Albrandswaard hierover contact
gehad met gemeente Rotterdam?
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Antwoord:
Er is vooraf geen contact of afstemming geweest door de gemeente Rotterdam met de gemeente
Albrandswaard. Dit contact is gezocht door de BAR-organisatie toen duidelijk werd waar het depot
voor bedoeld was en het al in gebruik was.
Vraag 4. Welke acties onderneemt het college om de landschappelijke kwaliteit van de groene
entrees van Albrandswaard te bewaken? Staat het college hierover in contact met onze
buurgemeenten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is het resultaat?
Antwoord:
We staan in contact met de gemeente Rotterdam over het depot. Hierbij zullen we in gaten houden
dat na gebruik van het depot het gebied weer herstelt wordt.
Vraag 5. Wat was de inzet en de betrokkenheid van het college bij de verlening van de
omgevingsvergunning? Heeft de gemeente een zienswijze of bezwaar ingediend?
Antwoord:
Er was geen betrokkenheid bij de aanleg of verlening van de vergunning. Uit navraag bij de gemeente
Rotterdam is gebleken dat er geen omgevingsvergunning noodzakelijk was. De aanleg van de
tijdelijke depots valt binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan.
Vraag 6. Is er rekening gehouden met de nabijgelegen archeologische bodemonderzoek locaties? Is
er rekening gehouden met het ooievaarsnest en de bescherming van hun leefomgeving?
Antwoord:
Dit is bij ons onbekend.
Vraag 7. Wat is de aard en de ernst van de geconstateerde vervuiling? Dringt de vervuiling door in de
sloten van de Schutskooiwijk? Is er gevaar voor de bewoners? Is er ook nog onzichtbare vervuiling?
Antwoord:
Uit navraag blijkt dat er geen sprake is van vervuilde bagger. Conform de verplichtingen die gelden
voor baggeren is voor aanvang van de baggerwerkzaamheden het slib op verontreiniging getoetst.
Het slib mag daarbij niet vervuilder zijn dan de bodem van de locatie waar het opgeslagen wordt. De
gemeente Rotterdam volgt hiermee de wettelijke kaders. Hiermee is er geen sprake van vervuiling of
gevaar voor mens of dier.
Vraag 8. Is het nog wel veilig om hier te lopen (met een hond)? Bestaat er gevaar voor de paarden die
op de naastgelegen weilanden liggen? Bestaat er gevaar voor de ooievaars op het naastgelegen
weiland?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 7.
Vraag 9. Hoeveel verkeersbewegingen brengt het slibdepot met zich mee? Vormt dit een gevaar voor
wandelaars en fietsers? Zijn er maatregelen getroffen om wandelaars en fietsers te beschermen?
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Antwoord:
Het aantal verkeersbewegingen is per week verschillend en afhankelijk van de locatie waar gebaggerd
wordt. Er is hierbij geen gevaar voor wandelaars en fietsers maar uiteraard dienen alle
verkeersdeelnemers extra alert te zijn.
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