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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Tijdens het beraad en advies van 29 juni heeft wethouder Backbier de gemeenteraad toegezegd dat 
na wordt gegaan wat de rol van het Waterschap is bij het baggeren van de Koedood. Verder heeft hij 
toegezegd uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de kosten.   
 
KERNBOODSCHAP 
Het baggeren van de Koedood is een gedeelde kostenpost tussen gemeente en Waterschap 
Hollandse Delta.  
 
TOELICHTING 
Naar aanleiding van het niet realiseren van het baggerdepot in de Groene Verbinding zijn er met het 
waterschap afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de Koedood. Onderdeel van deze 
afspraken is dat de uitvoer van de baggerwerkzaamheden in de Koedood een gedeelde taak van het 
waterschap en de gemeente is. De raad is hierover in raadsinformatiebrief nummer 138089 
geïnformeerd.  
 
Deze afspraken hebben een praktische vertaling gekregen, waarbij het waterschap 40% van de totale 
baggerkosten (incl. het ontdoen van de baggerspecie) van de plas op zich neemt. De 60% welke de 
gemeente voor rekening moet nemen komen voort uit de kosten van de ontvangplicht en de 
verwerking van de bagger uit de plas. Het waterschap neemt daarnaast de rol op zich om de plassen 
op een ecologisch verantwoorde manier zo efficiënt mogelijk te baggeren, waarbij de kosten voor de 
voorbereiding, toezicht en advisering bij het waterschap liggen. 
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CONSEQUENTIES 
In de voorjaarnota 2016 is aangegeven dat eenmaal in de 15 tot 20 jaar de Koedoodseplas moet 
worden gebaggerd. De verwachting is dat de plas binnen 3 tot 5 jaar gebaggerd moet worden. De  
kosten hiervan worden geschat op ca. € 80.000 in 2018. Gekeken wordt in hoeverre dit past binnen de 
reguliere onderhoudsbudgetten. Mogelijke over- of onderschrijdingen kunnen wij t.z.t. verrekenen met 
reserve Baggeren (saldo per 31-12-2014 € 379.000) 
 
Portugaal, 25 augustus 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
  


