
Afgelopen februari praatten wij u via een nieuws-
brief bij over het plan voor de herinrichting van 
Plas Caron. Wij meldden u toen dat wij verwachten 
dat de benodigde vergunningen rond de zomer 
verleend worden en ter inzage worden gelegd. 
Via deze nieuwsbrief brengen we u graag op de 
hoogte van de stand van zaken.
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Sinds 2 juli ligt de eerste vergunning zes weken voor 
iedereen ter inzage. Dit is de ontwerp ontgrondings-
vergunning die door de provincie Noord-Brabant wordt 
gepubliceerd. Deze vergunning maakt het mogelijk dat 
er aanvullend zand uit de plas gewonnen mag worden, 
waardoor de bestaande lob uit de plas verdwijnt. Verder 
is in deze vergunning het te realiseren eindbeeld (zie 
de afbeelding rechts) vastgelegd en zijn voorwaarden 
opgenomen tot welke dieptes en met welke taluds (steilte 
van de helling) het zand weggehaald mag worden.

Overige vergunningen
Naast de ontgrondingsvergunning zijn voor de uitvoering 
van de herinrichting nog meer vergunningen nodig. Bij de 
gemeente Geertruidenberg is een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor de fysieke werkzaamheden (de 
zandzuiger, het materieel, het tijdelijke zanddepot, etc.). 
De omgevingsvergunning is op het moment van schrijven 
van deze nieuwsbrief nog in behandeling. De verwachting 
is dat de vergunning na de zomer verleend kan worden en 
ter inzage komt te liggen.

Als laatste is bij het Waterschap Brabantse Delta in het kader 
van het Besluit bodemkwaliteit een inrichtingsplan en een nota 
bodembeheer ingediend en in behandeling. Dit is met name 
nodig om vast te leggen met welke grond en waterbodem 
de herinrichting uitgevoerd mag worden en hoe de kwaliteit 
hiervan geborgd wordt. De nota bodembeheer komt nog ter 
inzage te liggen, waarschijnlijk ook na de zomer. Zodra wij zicht 
hebben op de publicatie van de omgevingsvergunning en de 
nota bodembeheer, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Op basis van het voorgaande is de huidige verwachting dat 
de uitvoering van het project op z’n vroegst begin 2020 zou 
kunnen starten. We verwachten 10 jaar aan het werk te zijn. 
In een volgende nieuwsbrief zullen wij wat uitgebreider op de 
uitvoering terugkomen.
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Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op 
www.k3.nl/plascaron. Daar kunt u ook de nieuwsbrief 
uit februari 2019 en de in september 2018 uitgebrachte 
brochure lezen en downloaden. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Thomas Nusselein
Projectleider
t.nusselein@k3.nl 
06 5239 45 14
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Verbreding A27/
knooppunt Hooipolder
In de vorige nieuwsbrief besteedden we al aandacht 
aan de verbreding van de A27 en de aanpassing van 
knooppunt Hooipolder. Toen was de verwachting 
dat deze werkzaamheden in 2022 zouden kunnen 
starten en dat daarmee het lokaal leveren van het 
vrijkomende ophoogzand vanuit plas Caron een 
mogelijkheid was. 

Inmiddels is de planning van dit project vertraagd 
door de recente uitspraak van de Raad van State over 
stikstofuitstoot in Nederland. Voor meer informatie 
hierover kunt u een filmpje bekijken over dit onderwerp 
via bitly.com/stikstofuitstoot. 

Wij zien echter genoeg mogelijkheden om het 
vrijkomende zand ook aan andere projecten in de regio 
te leveren en verwachten dan ook geen vertraging in de 
uitvoering van de herinrichting van plas Caron.


