






















































































































































































































































































































































































































































































































Date : 5-12-2012 12:34:41
From : 
To : " .nl'" @ilent.nl
Cc : " @drenthe.nl
Subject : Baanverlenging Eelde

Hoi ,
 
We hebben jullie gisteren bij de Expert Meeting natuurlijk vreselijk gemist, maar ik kan je verklappen
dat er een oplossing gevonden is die recht doet aan hoofdstuk 3 van de regeling bk.
 
De hele discussie zal ik je besparen, maar de aanwezige deskundigen hebben een onderbouwing
gegeven voor het van toepassing zijnde hydrologische model. Op basis daarvan is het ontwerp (as
built) getoetst.
De uitkomst is dat de vereiste drooglegging voor de avi-slakken ter plaatse van de kop van de
baanverlenging onvoldoende is. Het gaat om 23 cm.
De Aannemer-combinatie PASE heeft de eer aan zichzelf gehouden en nu besloten om onder de Avi-
slakken een laag zand aan te brengen om zo aan het Rbk te voldoen.
 
De details worden komende dagen uitgewerkt en de provincie is in positie gebracht om voor de
andere 2 deellocaties een preventieve toets te doen voordat het werk uitgevoerd wordt.
 
Ik stuur je dit mailtje omdat we nu bezig zijn met het de-escalleren en jij gelet op het voortraject er
bij betrokken bent (ook al is dat niet formeel).
 
Mocht je nog vragen hebben of in de buurt zijn voor een bakje koffie, schroom niet om contact op
te nemen.
 
Met vriendelijke groet
 
 

(tel. tel: )
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
E: @drenthe.nl, W: www.provincie.drenthe.nl.
.
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .

http://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.ruddrenthe.nl/


Date : 29-11-2012 10:54:28
From : " "
To : "' '" @agentschapnl.nl
Cc : " @drenthe.nl, " " @drenthe.nl
Subject : Betr.: RE: Expert-meeting Toepassing AVI-bodemas baanverleniging luchthaven Eelde
uitgesteld

Dag ,
 
We willen jou en/of  er graag bij hebben.
Het overleg is verplaatst naar dinsdagmiddag a.s. 15.00 uur.
Locatie hoor je nog van me. Waarschijnlijk Assen, Vries of Eelde.
 

 
 
Met vriendelijke groet,

provincie Drenthe
Adviseur bodem
0592 - 

@drenthe.nl>>> " " @agentschapnl.nl> 29-11-2012 9:09
>>>
Beste ,
 
Het gaat mij niet lukken om daarbij aanwezig te zijn. Ik zit nl tot 12.00 uur in overleg te Gouda.  

 zit bij hetzelfde overleg. Is het evt mogelijk het overleg naar 15.00 uur te verplaatsen? 
 
Met vriendelijke groet,

Adviseur Bodem+
 
Agentschap NL
NL Milieu en Leefomgeving
 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht (bezoekadres)
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
 
Telefoon : 
Fax        : 
Mobiel    : 
E-mail    @agentschapnl.nl
Internet  www.agentschapnl.nl/bodemplus
 
Met ingang van 1 januari 2013 zijn diverse kennis- en uitvoeringstaken van Agentschap NL op het
gebied van milieu en leefomgeving ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Bezoekadressen blijven
hetzelfde, e-mail adressen en het centrale telefoonnummer wijzigen. Kijk voor meer informatie op:
www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving
 

-----Oorspronkelijk bericht-----

http://www.bodemplus/
http://www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving


Van:  [mailto: @drenthe.nl] 
Verzonden: woensdag 28 november 2012 15:12
Aan: 
Onderwerp: Expert-meeting Toepassing AVI-bodemas baanverleniging luchthaven Eelde
uitgesteld

Beste ,
 
De expert-meeting over de toepassing van AVI-bodemas bij de baanverlenging vliegveld
Eelde is uitgesteld en is nu waarschijnlijk dinsdagmiddag om 14.00 aanstaande.

 
Met vriendelijke groet,

provincie Drenthe
Adviseur bodem

@drenthe.nl>>> " " @agentschapnl.nl> 23-11-2012
9:34 >>>
Beste ,
 
Hierbij het telefoonnr van 
 
Mobiel: 
 
 
 
Met vriendelijke groet,

Adviseur Bodem+
 
Agentschap NL
NL Milieu en Leefomgeving
 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht (bezoekadres)
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
 
Telefoon :
Fax        :
Mobiel    : 
E-mail    @agentschapnl.nl
Internet  www.agentschapnl.nl/bodemplus
 

Disclaimer Agentschap NL
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

http://www.bodemplus/


Bij bezoek aan locaties van de rijksoverheid is identificatie verplicht.

Agentschap NL disclaimer: http://www.agentschapnl.nl/disclaimer.



Date : 23-11-2012 15:31:06
From : "
To : " @drenthe.nl, " @drenthe.nl, " " @drenthe.nl, "

" @drenthe.nl, " " @drenthe.nl
Cc : "' @ilent.nl'" @ilent.nl
Subject : Doorgest.: Melding bodemsignaal (13536800685747)
Attachment : Formulier_13536800685747_pdf.pdf;

Allen,
 
ter info: Het bodemsignaal is gepost.
 
Met vriendelijke groet en alvast een fijn weekend,
 

>>> Postbus Bodemloket <postbus.bodemloket@minvrom.nl> 23-11-2012 15:25 >>>
Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw Bodemsignaal. Bijgaand treft u een afschrift aan voor uw eigen administratie. Het door u ingevulde elektronisch formulier wordt
sinds 1 april 2011 niet meer per email verzonden, maar rechtstreeks op onze website ingevuld. Dit betekent dat u daarvan geen kopie meer aantreft in
uw postvak verzonden berichten.

U ontvangt binnen 10 minuten een e-mail met daarin een signaalnummer en aanvullende contactgegevens. Als u binnen 10 minuten geen e-mail heeft
ontvangen, kunt u contact opnemen met het VI-Meldpunt via postbus.bodemloket@minvrom.nl 

Dit is een automatisch gegenereerd bericht en daarom niet ondertekend.



Melding bodemsignaal
versie 1.0 - datum: 23-11-2012 15:25:42

1. De soort overtreding

Welke wet of regelgeving wordt vermoedelijk overtreden?*   Besluit bodemkwaliteit

Uitvoeren werkzaamheden in afwijking van normdocument
Onjuist toepassen grond, bagger of bouwstoffen

Toelichting op overtreding Bij baanverleninging van het Vliegveld Groningen Aerport Eelde
worden avi-slakken (IBS-bouwstof) in stijd met hoofstuk 3 van
de regeling bodemkwaliteit toegepast. 

Dient u het signaal alleen ter kennisname in?* Nee: Een medewerker van de inspectie neemt contact met u op voor
aanvullende of toelichtende informatie en bespreekt de verdere
afhandeling.
In geval van recidive of ernstige overtredingen volgt verder
onderzoek.

Is erkenning nodig voor de werkzaamheid van de vermoedelijke
overtreding?*

onbekend

Indien andere erkenning, omschrijf de soort erkenning en BRL

Heeft u eerder een melding gegeven met dit formulier?* nee

Wat is het signaalnummer van uw vorige melding? (zie ontvangen
e-mail)

Heeft u de vermoedelijke overtreding ook laten weten aan andere
instanties?*

ja

Indien ja, geef naam instantie(s) op Gemeente Tynaarlo

Gemeente/provincie/waterkwaliteitsbeheerder

2. De locatie en datum

Wanneer heeft de vermoedelijke overtreding plaatsgevonden?

Begindatum* / Einddatum 13-11-2012 / 

Heeft u informatie over de locatie van de vermoedelijke overtreding?* ja

Provincie Drenthe

Gemeente Tynaarlo

Naam gebied/water Eekhoornstraat

Postcode

Huisnummer 2

Huisnummer toevoeging

Straatnaam

Plaats Donderen

Kadastrale nummers

XY-coördinaten

Is er materiaal gebruikt, gestort of onbeheerd achtergelaten op de locatie?* nee

Heeft de vermoedelijke overtreding plaatsgevonden in oppervlaktewater?* nee

3. De mogelijke overtreder

Weet u de naam of adresgegevens van de vermoedelijke overtreder?* ja

Naam zie bijlage melding

Postcode

Huisnummer

Huisnummer toevoeging



Melding bodemsignaal
versie 1.0 - datum: 23-11-2012 15:25:42

Straatnaam

Plaats

Zijn er meerdere bedrijven betrokken bij deze overtreding?

4. Uw gegevens

Voorletter(s)*

Tussenvoegsel(s)

Achternaam*

Naam bedrijf of overheidsorganisatie Provincie Drenthe

Telefoonnummer

E-mailadres * @drenthe.nl

5. Bijlage(n)

Geef aan welke mogelijk
 belangrijke informatie u heeft

Vergunning/beschikking
Foto's

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Date : 23-11-2012 15:33:01
From : "
To : " " @drenthe.nl, " " @drenthe.nl, " @drenthe.nl, 

" @drenthe.nl, " " @drenthe.nl
Cc : "' @ilent.nl'" @ilent.nl
Subject : Doorgest.: Uw bodemsignaal inzake zie bijlage melding

Allen,
 
Ter info: deel 2
 
groet
 

 

>>> <postbus.bodemloket@minvrom.nl> 23-11-2012 15:30 >>>
Geachte heer/mevrouw ,

Bedankt voor het indienen van uw bodemsignaal. Dit bericht is een automatische ontvangstbevestiging en is daarom niet ondertekend. 

Het signaal is in onze administratie opgenomen onder nummer 20647. Een kopie van het ingevulde eformulier is separaat per email naar u verzonden.

Een medewerker van de VROM-Inspectie of de Inspectie Verkeer en Waterstaat neemt binnenkort contact met u op voor aanvullende of toelichtende
informatie en bespreekt de verdere afhandeling van het signaal. Indien u het signaal ter kennisname heeft ingediend wordt u alleen gebeld als er nog
aanvullende vragen of bijzonderheden zijn.

Voor eventuele vragen kunt bellen met  en vragen naar  of . U kunt ook bellen met en vragen naar
. Emails kunt u zenden aan postbus.bodemloket@minvrom.nl



Date : 5-12-2012 12:51:08
From : " , ) - ILT" @ilent.nl
To : "  @drenthe.nl
Cc : " @drenthe.nl
Subject : RE: Baanverlenging Eelde

Hoi 
Goed te lezen hoe het proces nu zijn vervolg krijgt en verstandig van de aannemer om deze keuze te maken.
Ik voorzag

Fijn te lezen dat de toepassing nu milieuhygiënisch adequaat wordt aangelegd en conform Bbk/Rbk en jullie nu een goede rol kunnen vervullen voor de toekomst. Gelet op jullie kennis en kunde heb ik alle
vertrouwen in de toekomst.
Hartelijke groet,

ing. 
Senior Inspecteur
.......................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Directie Water Bodem Bouwen
Afdeling Handhaving Water en Bodem
Postbus 16191 IPC 510,2500 BD Den Haag
bezoekadres: Cascadeplein 10 | 9726 AD | Groningen
........................................................................
T 
M

@ilent.nl<mailto @minvrom.nl>
www.ilent.nl<http://www.ilent.nl/>

Van:  [mailto: @drenthe.nl]
Verzonden: woensdag 5 december 2012 12:35
Aan: ) - ILT
CC: 
Onderwerp: Baanverlenging Eelde

Hoi 

We hebben jullie gisteren bij de Expert Meeting natuurlijk vreselijk gemist, maar ik kan je verklappen dat er een oplossing gevonden is die recht doet aan hoofdstuk 3 van de regeling bk.

De hele discussie zal ik je besparen, maar de aanwezige deskundigen hebben een onderbouwing gegeven voor het van toepassing zijnde hydrologische model. Op basis daarvan is het ontwerp (as built)
getoetst.
De uitkomst is dat de vereiste drooglegging voor de avi-slakken ter plaatse van de kop van de baanverlenging onvoldoende is. Het gaat om 23 cm.
De Aannemer-combinatie PASE heeft de eer aan zichzelf gehouden en nu besloten om onder de Avi-slakken een laag zand aan te brengen om zo aan het Rbk te voldoen.

De details worden komende dagen uitgewerkt en de provincie is in positie gebracht om voor de andere 2 deellocaties een preventieve toets te doen voordat het werk uitgevoerd wordt.

Ik stuur je dit mailtje omdat we nu bezig zijn met het de-escalleren en jij gelet op het voortraject er bij betrokken bent (ook al is dat niet formeel).

Mocht je nog vragen hebben of in de buurt zijn voor een bakje koffie, schroom niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet

(tel. tel: )
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
E: @drenthe.nl<mailto: @drenthe.nl>, W: www.provincie.drenthe.nl<http://www.provincie.drenthe.nl/>.
.
Voor ontwikkelingen met betrekking tot de RUD, kijkt u op www.ruddrenthe.nl<http://www.ruddrenthe.nl/>.

________________________________

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .

2GP

http://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.ruddrenthe.nl/


Date : 29-11-2012 11:14:53
From : " "
To : "' '" @agentschapnl.nl
Cc : "  @drenthe.nl
Subject : RE: Betr.: RE: Expert-meeting Toepassing AVI-bodemas baanverleniging luchthaven Eelde uitgesteld

Hé ,
 
Goed om te weten. Ik zorg er voor dat als het elders is, je opgepikt en weer gebracht wordt naar station Assen.

 
 
Met vriendelijke groet,

provincie Drenthe
Adviseur bodem

@drenthe.nl>>> " @agentschapnl.nl> 29-11-2012 11:03 >>>
Hoi 
 
Graag overleg op provinciehuis te Assen. Ik kom met nl. met OV, anders wordt 15.00 uur mogelijk ook nog lastig!
 
Met vriendelijke groet,

Adviseur Bodem+
 
Agentschap NL
NL Milieu en Leefomgeving
 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht (bezoekadres)
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
 
Telefoon : 
Fax        : 
Mobiel    : 
E-mail    @agentschapnl.nl
Internet  www.agentschapnl.nl/bodemplus
 
Met ingang van 1 januari 2013 zijn diverse kennis- en uitvoeringstaken van Agentschap NL op het gebied van milieu en leefomgeving ondergebracht bij
Rijkswaterstaat. Bezoekadressen blijven hetzelfde, e-mail adressen en het centrale telefoonnummer wijzigen. Kijk voor meer informatie op:
www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving
 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  [mailto: @drenthe.nl] 
Verzonden: donderdag 29 november 2012 10:54
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Betr.: RE: Expert-meeting Toepassing AVI-bodemas baanverleniging luchthaven Eelde uitgesteld

Dag 
 
We willen jou en/of er graag bij hebben.
Het overleg is verplaatst naar dinsdagmiddag a.s. 15.00 uur.
Locatie hoor je nog van me. Waarschijnlijk Assen, Vries of Eelde.
 

 
 
Met vriendelijke groet,

provincie Drenthe
Adviseur bodem

@drenthe.nl>>> " " < @agentschapnl.nl> 29-11-2012 9:09 >>>
Beste 
 
Het gaat mij niet lukken om daarbij aanwezig te zijn. Ik zit nl tot 12.00 uur in overleg te Gouda.   zit bij hetzelfde overleg. Is het
evt mogelijk het overleg naar 15.00 uur te verplaatsen? 
 
Met vriendelijke groet,

Adviseur Bodem+
 
Agentschap NL

http://www.bodemplus/
http://www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving


NL Milieu en Leefomgeving
 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht (bezoekadres)
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
 
Telefoon : 
Fax        : 
Mobiel    : 
E-mail    @agentschapnl.nl
Internet  www.agentschapnl.nl/bodemplus
 
Met ingang van 1 januari 2013 zijn diverse kennis- en uitvoeringstaken van Agentschap NL op het gebied van milieu en leefomgeving ondergebracht
bij Rijkswaterstaat. Bezoekadressen blijven hetzelfde, e-mail adressen en het centrale telefoonnummer wijzigen. Kijk voor meer informatie op:
www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving
 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  [mailto: @drenthe.nl] 
Verzonden: woensdag 28 november 2012 15:12
Aan: 
Onderwerp: Expert-meeting Toepassing AVI-bodemas baanverleniging luchthaven Eelde uitgesteld

Beste 
 
De expert-meeting over de toepassing van AVI-bodemas bij de baanverlenging vliegveld Eelde is uitgesteld en is nu waarschijnlijk
dinsdagmiddag om 14.00 aanstaande.

 
Met vriendelijke groet,

provincie Drenthe
Adviseur bodem

@drenthe.nl>>> " " < @agentschapnl.nl> 23-11-2012 9:34 >>>
Beste 
 
Hierbij het telefoonnr van 
 
Mobiel: 
 
 
 
Met vriendelijke groet,

Adviseur Bodem+
 
Agentschap NL
NL Milieu en Leefomgeving
 
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht (bezoekadres)
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
 
Telefoon : 
Fax        : 
Mobiel    : 
E-mail    @agentschapnl.nl
Internet  www.agentschapnl.nl/bodemplus
 

Disclaimer Agentschap NL
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.

Bij bezoek aan locaties van de rijksoverheid is identificatie verplicht.

Agentschap NL disclaimer: http://www.agentschapnl.nl/disclaimer.

http://www.bodemplus/
http://www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving
http://www.bodemplus/
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