
Artikel 58-vragen Dagelijks Bestuur Waterschap De Dommel      20220805 

Onderwerp: situatie en stappenplan Rendac  

De lozing van afvalwater bij Rendac in Son op de Sonse Heideloop, en uiteindelijk De 
Dommel hebben al eerder en vaker om aandacht gevraagd. De mate en aard van 
verontreiniging en de verhouding omvang lozing en capaciteit ontvangende water maken 
dat er naast stankoverlast ook sprake is van een grote invloed op watersamenstelling en -
kwaliteit. 

Vanuit verschillende geledingen, (politiek, lokale groeperingen, natuurorganisaties, 
ondernemers, particulieren) is hiervoor aandacht gevraagd. Vanuit het waterschap is 
daartoe overleg en een studie gestart. Daarbij zouden de mogelijkheden van verdergaande 
zuivering, afvoer via een transportleiding, overzetten van de lozing op een kanaal, etc., nader 
in beeld worden gebracht om tot een oplossing en aanpak te komen. Dit overleg startte in 
2017. Naar wij begrepen hebben is er echter nog geen oplossing in beeld, en tot de te volgen 
aanpak/uitvoering dan ook nog niet besloten. Vanuit diverse geledingen komen dan ook 
signalen dat het allemaal wel erg lang duurt en het eind van het proces nog (steeds)  niet in 
zicht is. 

Graag zouden wij van het DB vernemen wat de stand van zaken is en vooral wanneer er over 
een oplossing en het tijdpad tot uitvoering kan worden besloten. 

Water Natuurlijk heeft daarom de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur: 

1. Wat is de omvang en kwaliteit/samenstelling van de huidige lozing 
2. Wat is de invloed op de watersamenstelling van de Sonse Heideloop, resp. De 

Dommel en wat betekent dit in termen van nagestreefde watersysteemnormen en 
de KRW-normering zoals die bereikt moet worden in 2027. 

3. Naar wij begrepen hebben van betrokkenen zijn er ten behoeve van de 
watervoorziening van enkele agrarische ondernemers aanpassingen aan waterlopen 
uitgevoerd. Hebben deze ook een mogelijke functie bij de oplossing van het 
probleem van de lozing, of waren er andere redenen?  

4. Wat is de stand van zaken van het gebiedsproces en wat is de rol van diverse 
partijen, onder andere Rijkswaterstaat en het bedrijf, in de zoektocht naar 
oplossingen. 

5. Wanneer is voorzien dat er een oplossing wordt gekozen, plan van aanpak komt en 
uitvoering wordt gepland. M.a.w. wat voor tijdspad wordt gehanteerd. 

Met dank voor uw antwoorden en vriendelijke groet. 

Maarten Dewachter namens de fractie van Water Natuurlijk de Dommel. 


