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Aan het College van Gedeputeerden Staten van Drenthe 
 
Betreft: WOB verzoek gegevens bodemas luchthaven Eelde 
 
Onnen 29-12-2019 
 
Geacht College, 
 
De aannemerscombinatie Dura Vermeer-Imtech schrijft op haar website over de baanverlenging: 
“Bij de baanverlenging is geen zand als fundering onder het asfalt gebruikt, maar bodemas een restproduct 

van de afvalverbranding”. De werken werden door deze aannemerscombinatie uitgevoerd in 2012/2013 
toen bodemas nog niet werd gereinigd, zoals sinds kort het streven is. 
 
Inmiddels is algemeen bekend dat bodemas sterk verontreinigd kan zijn met koper, zink, aluminium, lood, 
chloride, fluor en andere elementen. Wij verwijzen naar: 
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/staatssecretaris-start-meerdere-onderzoeken-na-zembla-uitzending-
over-bodemas. In deze documentaire wordt de brief van de staatssecretaris aan de Tweede-Kamer over 
AEC bodemas genoemd inzake de afspraken die de staatssecretaris heeft gemaakt met de gemeenten en 
provincies over een verbetering van de naleving van de monitoringsverplichting. 
 
Uit de publicaties over de toepassing van bodemas leiden wij af dat voor het gebruik van bodemas bij de 
baanverlenging een vergunning bij de provincie is aangevraagd en verkregen. Daarbij zijn voorwaarden 
gesteld, onder meer met betrekking tot het monitoringsprogramma. Grondwaterstand, waterkwaliteit en 
de toestand van de afdekking moeten periodiek worden onderzocht en beoordeeld en daarover moet 
worden gerapporteerd. 
 
Wij verzoeken u om ons alle volgende documenten toe te sturen: 

1. De vergunningaanvraag en de verleende vergunning voor het gebruik van bodemas op de 

luchthaven met alle bijbehorende stukken; 

2. Alle monitoringgegevens en -rapportages inzake het gebruik van bodemas op de luchthaven; 

3. De beoordeling van de monitoringgegevens en -rapportages door de provincie en/of de (externe) 

toezichthouder en de ambtelijke adviezen aan Gedeputeerde Staten; 

4. De adviezen en rapportages inzake de sanering van vervuilde grond en het grondwater; 

5. Alle brieven/ e-mails/ notities die gewisseld zijn tussen de provincie en de aannemerscombinatie, 

de luchthaven en externe adviseurs inzake de toepassing en monitoring van de bodemassen en de 

mogelijk overschrijding van de normen voor een veilig gebruik van bodemas. 

Wij doen hierbij een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur en dringen erop aan de termijnen strikt in 
acht te nemen. Gaarne ontvangen wij een ontvangstbevestiging. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde 

  

Voorzitter  
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