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Inleiding 
Het baggerschip in het Gooimeer t.o.v. het Naardereiland 
 
Vraag 1 
Zandwinning zorgt voor steeds meer vervuiling, overstromingen, droogtes, te lage grondwaterstanden volgens het 
milieuagentschap UNEP 
Is hier rekening mee gehouden, bij het uitgeven van de vergunningen om te mogen baggeren in het Gooimeer? 
 
Antwoord 
Om spraakverwarring en onduidelijkheid te voorkomen willen we er graag op wijzen dat er geen sprake is van 
baggerwerkzaamheden maar van zandwinning. Daarnaast is het belangrijk te weten dat de activiteiten weliswaar 
plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van Gooise Meren maar dat de gemeente hiervoor niet het bevoegd gezag is. De 
vergunning wordt verleend op grond van de Ontgrondingenwet en hiervoor is de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
(Rijkswaterstaat) het bevoegd gezag. Rijkswaterstaat heeft nu een ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor het verlengen van 
de vergunning voor zandwinning in het Gooimeer. De in uw bovenstaande vraag genoemde aspecten vormen onderdelen 
waaraan bij de motivering aandacht is besteed. 
 
Vraag 2 
Is het baggerschip in het bezit van een MER: milieu effecten rapportage? 
 
Antwoord 
Is  er een m.e.r.-beoordeling nodig. Dit blijkt niet uit de vergunning. Overigens blijkt uit wetgeving en jurisprudentie niet dat 
dat noodzakelijk is voor deze activiteiten. Ongeacht de beantwoording op deze vraag zou dit in de besluitvorming 
gemotiveerd worden waarom dit niet het geval zou zijn. Een dergelijke motivering ontbreekt echter in het ontwerpbesluit. 
Om die reden heeft het college dan ook besloten bij Rijkswaterstaat namens Gooise Meren een zienswijze in te dienen. Deze 
zienswijze heeft ook betrekking op het feit dat er geen vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk zou zijn. Volgens het 
college is dit wel het geval. Daarnaast is er te weinig aandacht in het ontwerpbesluit voor de gewijzigde omgeving. Uw raad is 
door middel van een raadsmededeling op de hoogte gesteld van het besluit van het college om een zienswijze in te brengen. 
 
Vraag 3 
Is deze MER openbaar? 
 
Antwoord 
Niet van toepassing, zie antwoord vraag 2. 
 


