
 

 

 

 

 

 

Fractie: D66 

Naam: Wim van Wegen 

Onderwerp: Zichtwal Kuinderbos Staatsbosbeheer 

Datum indiening vragen: 24 september 2018 

 

 

Op 24 september 2018 heb je een aantal vragen gesteld omtrent het initiatief van 

Staatsbosbeheer voor de aanleg van een zichtwal/geluidswal nabij het Schoterveld. Op 

het moment van beantwoording van deze vragen was het college nog niet inhoudelijk op 

de hoogte van het initiatief. Inmiddels heeft op ambtelijk niveau afstemming 

plaatsgevonden met Staatsbosbeheer en bestaat meer inzicht in de plannen. Gelet hierop 

is het wenselijk om een aanvulling te geven op de eerder gegeven antwoorden. 

 

Het initiatief 

Staatsbosbeheer is voornemens een zichtwal/geluidswal te realiseren tussen de Rijksweg 

A6 en het Schoterveld. Doel van de wal is het creëren van een visuele en akoestische 

barrière tussen de Rijksweg A6 en het nabijgelegen natuur- en stiltegebied. Een 

situatietekening is bijgevoegd. Op de tekening staan 6 slibbakken aangeduid. Hiervan 

zullen altijd ten hoogste 4 tegelijkertijd aanwezig zijn.  

De zichtwal/geluidswal zal opgebouwd worden uit baggerslib. Staatsbosbeheer heeft 

overeenstemming bereikt met Waterschap Zuiderzeeland omtrent de afname en 

verwerking van het slib. Het gaat om slib in klasse A en B, waarvoor geldt dat de 

kwaliteit zodanig is dat dit toegepast kan en mag worden in dergelijke werken. 

De aanleg van de zichtwal/geluidswal vergt naar verwachting een tijdsduur van 5 à 7 

jaren. De benodigde toestemmingen worden gevraagd voor 10 jaren, rekening houdend 

met een onverhoopte uitloop van het project. Het is de bedoeling om nog dit jaar te 

starten met aanvang van de werkzaamheden. 

Het initiatief is door Staatsbosbeheer besproken met omwonenden en op basis van hun 

vragen en opmerkingen op onderdelen aangepast. 

 

Nadere reactie op de gestelde vragen 

 

1. Als we kijken naar het milieuaspect: Het aanleggen van een slibdepot dat direct  

 grenst aan een natuurgebied, is dat een goed idee? Wat voor slib betreft het? 

 

De aanleg van een zichtwal/geluidswal is een initiatief van Staatsbosbeheer, 

gericht op versterking van de kwaliteiten van het nabijliggende natuur- en 

stiltegebied. Het in de zichtwal/geluidswal toe te passen slib is afkomstig van 

Waterschap Zuiderzeeland en betreft slibklasse A en B. Dit betekent dat het 

geschikt is voor dergelijke grootschalige toepassingen. Op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit, de Waterwet in combinatie met de keur van Waterschap 

Zuiderzeeland en het Besluit lozen buiten inrichtingen worden eisen gesteld aan 

de wijze waarop wordt omgegaan met het baggerslib.  

 

 

2. Er wordt in Noordoostpolder gewerkt aan beleid rondom zonneweides. Hoe 

 verhoudt het plan van Staatsbosbeheer (en de locatie) zich met dit beleid? 

 

Het idee leeft bij Staatsbosbeheer om op de zichtwal/geluidswal zonnepanelen 

te plaatsen. Op dit moment is wat dit betreft geen sprake van meer dan een 

idee. Gelet op de termijn die gemoeid is met aanleg van de grondwal, zal het 



eventueel aanbrengen van zonnepanelen niet eerder aan de orde zijn dan 5 à 7 

jaren na start van het project. In het geval het idee van Staatsbosbeheer 

concretere vormen aanneemt en het aanbrengen van zonnepanelen 

daadwerkelijk aan de orde is, zal hiervoor een vergunning moeten worden 

aangevraagd. De aanvraag zal worden getoetst aan het op dat moment 

geldende beleid ten aanzien van grondgebonden zonnepanelen.  

 

3. Is de gemeente ook betrokken bij de plannen? 

 

Er is sprake van een initiatief van Staatsbosbeheer, waarbij Staatsbosbeheer 

een contract sluit met Waterschap Zuiderzeeland omtrent de afname van 

baggerslib. De gemeente is niet betrokken als initiatiefnemer. Wat dit betreft is 

dus geen sprake van gemeentelijke betrokkenheid. 

De gemeente is inmiddels wel betrokken in die zin dat zij door Staatsbosbeheer 

op de hoogte is gebracht van het initiatief en dat afstemming heeft 

plaatsgevonden omtrent de benodigde toestemmingen. Wat dit laatste betreft is 

de rol van de gemeente (zeer) beperkt. De ter plaatse geldende 

beheersverordening met het onderliggende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 

2004’ laat aanleg van de wal toe. Er zijn geen gemeentelijke toestemmingen 

vereist. De uitvoering van het initiatief wordt gereguleerd via het Besluit 

bodemkwaliteit (uitsluitend meldingsplichten), de Waterwet/Keur Waterschap 

Zuiderzeeland en het Besluit lozen buiten inrichtingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 14-11-2018 

Contactpersoon: Nico la Crois 

E-mail adres:  n.lacrois@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 48 13 46 92 

 


