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Onderwerp: 
 

Recreatieplas Berkendonk 

Datum 20 maart 2012 
Partij: PvdA 
  
Bijlage: 10 
Ingekomen brief griffie: 20 maart 2012 
Antwoord college: 3 april 2012 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
Met grote verontwaardiging lazen wij dat er grote kans is dat recreatief gebruik van de plas Berkendonk dit 
jaar volgens het college niet meer mogelijk is. N.a.v. de raadsinformatiebrief van 13 maart jl., met als 
onderwerp de oplevering van Berkendonk door Smals heeft de PvdA de volgende vragen: 

1. Wanneer is het verzoek binnengekomen van Smals om een maand langer te mogen doorgaan met 
hun werkzaamheden? 

2. Zijn dit afsluitende werkzaamheden? 
3. Was de gemeente op moment van verzoek van Smals al bekend met de consequenties hiervan voor 

het recreatief gebruik van de plas? 
4. Wanneer stopte Smals in voorgaande jaren met haar werkzaamheden om recreatief gebruik tijdens 

het zwemseizoen mogelijk te maken?  
5. Is er dit jaar van de gebruikelijke procedure afgeweken? 
6. Hoelang, na het stoppen van de werkzaamheden, duurt het normaliter voordat de plas weer 

vrijgegeven kan worden voor recreatie? 
7. Wat heeft de gemeente gedaan om de ontstane situatie  te voorkomen? 
8. Waarom onderzoekt de gemeente niet periodiek de kwaliteit van het water om het recreatief gebruik 

van de plas Berkendonk (wellicht op een later moment) in 2012 alsnog mogelijk te maken? 
De PvdA wil dat de gemeente er alles aan doet om recreatie op Berkendonk dit seizoen (nog) mogelijk te 
maken. Voor veel Helmonders (en mensen uit te regio) is het een van de weinige mogelijkheden, zo niet de 
enige, om in deze financiële moeilijke tijden te op/bij het water te ontspannen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mohammed Chahim 
Jos Boetzkes     
namens de PvdA fractie. 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 
1. Op 12 januari 2012 is, tijdens het bestuurlijk overleg tussen gemeente en Smals Berkendonk B.V. 

(kortweg Smals), het eerste verzoek vanuit Smals gekomen om haar werkzaamheden te mogen 
verlengen. 

2. Ja, deze werkzaamheden zijn nodig om over te kunnen gaan tot de eindoplevering van Berkendonk. 
Smals is verplicht deze egalisatiewerkzaamheden uit te voeren om te voldoen aan de provinciale 
ontgrondingvergunning en aan de overeenkomst tussen de gemeente en Smals. In voorgaande jaren 
heeft Smals alleen zandwinningwerkzaamheden uitgevoerd in de recreatieplas. In december 2011 zijn 
deze werkzaamheden afgerond en is Smals begonnen met de zogenoemde egalisatiewerkzaamheden. 
Deze werkzaamheden bestaan uit het weghalen van oneffenheden door het verplaatsen van zand op de 
bodem van de plas. Deze oneffenheden op de bodem ofwel hoogteverschillen zijn ontstaan als gevolg 
van de zandwinning. 

3. Wellicht is ten onrechte in de raadsinformatiebrief de indruk gewekt dat enkele weken langer egaliseren 
cruciaal is voor de waterkwaliteit in de zomer van 2012. Dit is niet het geval. De kwaliteit in februari was 
al zo slecht dat het risico op onvoldoende waterkwaliteit voor seizoen 2012 per definitie aanwezig was. 
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Overigens blijft er zeker een kans aanwezig dat er in het seizoen gewoon gezwommen kan worden. 
Echter, het is nauwelijks te voorspellen hoe groot deze kans is. We hebben diverse deskundigen 
geraadpleegd, maar het hangt van een aantal (niet te beïnvloeden) natuurfactoren af. Uiteraard wordt de 
plas periodiek gecheckt en zal deze opengesteld worden voor bezoekers als de kwaliteit voldoende is. 
Hieraan ten grondslag liggen metingen van de waterkwaliteit van het Waterschap Aa en Maas. 

4. In eerdere jaren stopte Smals uiterlijk 28 februari met het winnen van zand. Afgelopen winter zijn de 
zandwinningwerkzaamheden al in december 2011 gestopt. De werkzaamheden die nu worden 
uitgevoerd zijn de zogeheten egalisatiewerkzaamheden. Deze werkzaamheden horen bij de afronding 
en zijn dus nog niet eerder uitgevoerd. 

5. Zie ook antwoord 4. Afwijkend is dat er nu nog doorgewerkt wordt na 28 februari 2012. Het betreft hier 
egalisatiewerkzaamheden die nog niet eerder hebben plaatsgevonden.  

6. Zandwinning en egalisatie zijn geen dagelijkse werkzaamheden en de invloed op de waterkwaliteit handt 
af van een breed scala aan natuurfactoren. Ervaringen elders leveren een zeer wisselend beeld op. 
Kortom het is nauwelijks te voorspellen. 
Technisch is het grootste probleem bij de waterkwaliteit de zogenoemde zwevende deeltjes. Dit zijn 
zanddeeltjes die dusdanig klein zijn, dat deze slechts zeer langzaam zinken. Navraag bij experts over 
het tempo waarin de zanddeeltjes naar de bodem zakken leverde resultaten op variërend van twee 
maanden tot een half jaar. Hiernaast zijn er nog organische stoffen die van de bodem losgekomen zijn 
en deze zijn medebepalend voor het doorzicht. 

7. Bij de afwegingen hebben zowel de risico’s voor de waterkwaliteit voor 2012 als voor 2013 een 
belangrijke rol gespeeld. Het argument dat afronding van de egalisatiewerkzaamheden in 
oktober/november 2012 wellicht ook nog een negatieve invloed zou hebben op de waterkwaliteit van het 
zwemseizoen 2013 was doorslaggevend. Het is kiezen uit twee slechte scenario’s. 
Ten aanzien van de formele data in de overeenkomsten is in de provinciale ontgrondingvergunning een 
einddatum van de zandwinningperiode opgenomen van 1 maart en in de gemeentelijke overeenkomst 
(1997) van 15 maart. Met deze data moest per definitie rekening gehouden worden. 

8. Dit onderzoek gebeurt door het Waterschap Aa en Maas. Zij meten regelmatig de waterkwaliteit en 
uiteraard wordt de plas opengesteld zodra dit mogelijk is. Halverwege mei wordt, op basis van een 
meting van het Waterschap,  een besluit genomen over opening van de plas halverwege mei of 
(voorlopige) sluiting. De veiligheid voor de gebruikers, verenigingen en recreanten is hierin het 
belangrijkste criterium. 

 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geantwoord. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester,  de secretaris, 
drs. A.A.M. Jacobs.  A.A.M. Marneffe RA. 
 


