Baggeren
Wat betekent dat voor u?

Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor een goede
waterkwaliteit en voldoende water in het landelijke gebied. Om deze
reden baggeren de gecontracteerde aannemer(s) in opdracht van
het waterschap de watergangen in landelijke- en stedelijk gebied
en baggeren projectmatig de watergangen die in het Kader Richtlijn
Water (KRW) vallen. Het baggeren van de watergangen is nodig om
de aan- en afvoer en kwaliteit van het water op peil te houden.
Uw medewerking is daarvoor ook van belang.
Op deze manier zorgen wij met elkaar voor een goede doorstroming
en kunnen we de waterkwaliteit handhaven of zelfs verbeteren.
Deze brochure geeft informatie over wat de baggerwerkzaamheden
voor u betekenen.
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Ons watersysteem

Uitvoeren baggeren
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Baggeren in landelijk gebied
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Akkerbouwland
Akkerbouwland
Hoeveelheid per
strekkende meter

Vergoeding
3

per m

Hoeveelheid per

Vergoeding

strekkende meter

per m3

0 - 1 m3

Geen

3

Geen

3

€ 0,75

meer dan 4 m

€ 1,50

Grasland

0-2m

2-4m

3

meer dan 4 m

3

€ 0,75

1-4m

3

Grasland

0 – 0,5 m3

3

Geen

0-1m

3

1- 4m

€ 1,50

meer dan 4 m3

€ 3,00

€ 1,50

Geen

3

€ 1,50

0,5 - 4 m

3

meer dan 4 m

€ 3,00

Tabel 2: obstakelvergoeding

Tabel 1: verspreidingsvergoeding
De vijfdagenregeling voor agrariërs
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Baggerslib op het land
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Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater en de
(vaar)wegen, zuivert het afvalwater en draagt bij aan de ruimtelijke invulling van dit gebied. Meer informatie over Hollandse Delta
vindt u op www.wshd.nl. Voor vragen, klachten of meldingen over het waterschap kunt u contact opnemen met het
waterschapsloket via telefoonnummer 0900 2005 005 of mail naar: 2005005@wshd.nl.

