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Aan het College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Raad der gemeente 
Albrandswaard g e m ' p\/ 

Poortugaal, 15 december 2014 

Geachte dames en heren, 
Als bewoners van de woningen aan de Heuvel alhier grenzend aan het weiland achter hun huizen 
hebben wij tweemaal schriftelijk aan u, onze bezorgdheid uitgesproken over het onverwacht storten 
van bagger op het gehele weiland waardoor de biotoop ernstig verstoord is en de mogelijk negatieve 
gevolgen van het storten voor de gezondheid van mens en dier. 
Er hebben in de afgelopen tijd 2 gesprekken plaatsgehad met de in deze verantwoordelijk wet
houder dhr. Backbier. Bij het tweede gesprek was ook de pachter van het weiland, dhr. Van der 
Stoep aanwezig. Hierbij geven wij een kort overzicht van de gesprekspunten en de in deze gemaakte 
afspraken: 

1. Het weiland is de laatste jaren door de pachter qua maaien van het weiland en onderhoud van de 
omheining verwaarloosd. 

Afspraak: De omheining is onlangs afdoende vernieuwd. 
De pachter heeft toegezegd frequenter te gaan maaien. 

2. De bewoners der huizen grenzend aan het weiland aan de Heuvel zijn zonder bericht vooraf van de 
zijde der gemeente"overvallen"door de stort van bagger en slib op het weiland die dagenlang 
geduurd heeft. 

Afspraak: Op dit punt zal de communicatie vooraf naar de burgers verbeterd worden. 

3. De burgers zijn niet vooraf geïnformeerd over mogelijke negatieve bijwerkingen van het gestorte 
materiaal voor hun gezondheid. 

Afspraak: Het gestorte materiaal voldeed aan de hier geldende veiligheidscriteria zoals schriftelijk 
vastgelegd en gehanteerd door de DCMR. Deze lijn zal ook in de toekomst gevolgd worden. 

Afspraak: dit punt wordt meegenomen bij punt 2. 

4. Er bestaat grote onzekerheid over de vraag of het storten op afzienbare termijn weer op het zelfde 
weiland zal plaatsvinden. 

Afspraak:Er wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke plekken waar in de toekomst gestort 
kan worden in de gemeente Albrandswaard. De inventarisatie zal plaatsvinden in Poortugaal, Rhoon 
en Portland. Het storten in de toekomst zal gelijkelijk over de 3 genoemde kernen verdeeld worden. 

De 2 gesprekken waren van beide zijden duidelijk oplossingsgericht. 
Wij hopen, dat de gemaakte afspraken in de toekomst onze bezorgdheid zullen wegnemen. Tevens 
hopen wij, dat ook u allen kunt instemmen met de gemaakte afspraken. 

Met vriendelijke groet, 
Annelies Mons, John Paulissen 
de Heuvel 19, de Heuvel 19 
Albrandswaard Albrandswaard 


