
Ter inzagelegging Ontwerp-Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen 

  
  

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat de Ontwerp- Waterbo- 

demnota Loosdrechtse Plassen ter inzage ligt. 

  

De Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen bevat regels om te voorkomen dat de waterkwaliteit ver- 

slechtert als gevolg van het toepassen van grond en bagger in water. Daarnaast geeft de nota duidelijk- 

heid voor de initiatiefnemers en zijn opties voor het toepassen van baggerspecie beschreven. De nota 

geldt uitsluitend voor de Loosdrechtse Plassen, omdat alleen in deze plassen initiatieven bestaan voor 

het toepassen van bagger in of op het water. In de nota worden de gebiedspecifieke regels beschreven 

die van toepassing zijn op: 

• het toepassen van schone en licht verontreinigde grond en baggerspecie uit de Loosdrechtse 

Plassen in de Loosdrechtse lassen; 

• het toepassen van schone en licht verontreinigde grond en baggerspecie van buiten het gebied 

in de Loosdrechtse Plassen; 

• het tijdelijk opslaan van schone en licht verontreinigde grond en baggerspecie op de bodem; 

• het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater van de Loosdrechtse Plassen 

  

AGV is bevoegd gezag voor het toepassen van grond en baggerspecie in en op water. We maken met 

elkaar steeds meer gebruik van de schaarse ruimte, ook in en op het water. Dit heeft gevolgen voor 

water in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Ingrepen die de kwaliteit negatief kunnen beïnvloeden zijn 

daarom ongewenst. AGV is ook verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en het naleven van de richtlijnen 

van de KRW om achteruitgang te voorkomen. 

  

Inzien van de stukken 

De periode van terinzagelegging van de Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen van AGV is van 29 

oktober 2022 tot 11 december 2022. U kunt de stukken inzien op www.overheid.nl 

  

Inspraak 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u als belanghebbende of inwoner schriftelijk of mondeling 

zienswijzen indienen. U kunt uw schriftelijke reactie met als onderwerp ‘Ontwerp Waterbodemnota 

Loosdrechtse Plassen, richten aan: 

  

het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Postbus 94370 

1090 GJ Amsterdam 

  

Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met Jolanda van Dijk via tele- 

foonnummer 0900-9394 (lokaal tarief). 

  

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap neemt uw zienswijze mee bij het besluit over de Waterbo- 

demnota en past het Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen zo nodig aan. Iedereen die een zienswijze 

heeft ingediend, krijgt een reactie. 

  

Wilt u meer weten? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (lokaal 

tarief) en vragen naar Fred de Haan of Jolanda van Dijk. 
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