
Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders 

  Van de gemeente Westerveld 

  Raadhuislaan 1. 

  7981 EL  Diever 

 

Van:  Stichting Bollenboos 

  p/a. Dwarsdrift 24 

  7981 AP  Diever. 

 

Betreft:  Monitoren vergroten spoelbassin ‘Achter de Bargen’. 

 

Datum:  Diever 29 augustus 2011 

 

 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

 

In de Westervelder van 2 augustus 2011 troffen wij een aanvraag aan voor een 

omgevingsvergunning (zaaknummer 6407) voor het vergroten van een spoelbassin te ‘Achter 

de Bargen 1’ te Dwingeloo.  

 

De Stichting Bollenboos zou graag vernemen van de gemeente Westerveld volgens welke 

procedures zij het vergroten van deze spoelplaats zal monitoren en op welke wijze zij toezicht 

houdt op de verwijdering van de inhoud van het huidige bassin. Heeft de gemeente een plan 

van aanpak voor het monitoren van deze milieugevoelige operatie? 

 

Bij het vergroten van een spoelbassin wordt het bestaande bassin leeggemaakt. De grond die 

daarbij vrijkomt, dient te worden teruggebracht op de percelen waar deze vandaan komt. 

Daarnaast is er een hoeveelheid spoelwater aanwezig in het bestaande bassin, waarvoor 

eenzelfde maatregel vereist is.  Dit is een logistiek probleem waarvoor ook 

milieuvergunningen noodzakelijk zijn. De Stichting Bollenboos wil graag van de gemeente 

een werkdocument ontvangen aangaande de wijze waarop zij deze verplichte afvoer zal gaan 

monitoren.  

 

Daarnaast wil Stichting Bollenboos graag inzicht krijgen met betrekking tot in hoeverre de 

nieuwe installatie voldoet aan de laatste eisen. Bovendien zouden wij graag op de hoogte 

worden gehouden van de aard van de inspanningen die zullen worden geleverd om lekkage 

tijdens het verbinden van het oude bassin aan het nieuwe gedeelte te voorkomen.  

 

Tot slot zouden wij graag vernemen welke maatregelen de gemeente voor ogen heeft bij 

incorrect handelen tijdens de bouw van de vergrote spoelplaats, of als blijkt dat de spoelplaats 

niet optimaal functioneert met betrekking tot het milieu.   

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Bram Verhave 

Secretaris Stichting Bollenboos. 


