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Onderwerp: werkzaamheden Breda Airport
Geachte heer Wijnen,

Bij bovenaangehaalde e-mail stelt u ons vragen over werkzaamheden rondom Breda Airport en het
handhavingstoezicht op deze werken. Wij hebben uw vragen besproken in onze vergadering van 18 oktober
'16 en besloten u als volgt te antwoorden. Voordat wij specifiek ingaan op uw vragen schetsen wij eerst het
wettelijk kader en het feitenrelaas.
Wettelijk kader
Men moet in het oog houden dat ter plaatse voor de betreffende werkzaamheden drie bevoegde gezagen
verantwoordelijk zijn voor toezicht en handhaving ieder voor hun eigen specifieke terrein.
1. Het waterschap voor zover het betreft werkzaamheden waarvoor een watervergunn¡ng is verleend: Deze
werkzaamheden bestonden uit het graven en dempen van oppervlaktewaterlichamen, het aanleggen van
dammen met duikers en het aanleggen van retentie vanwege toename verhard oppervlak.
2. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) die in het kader van de Ontgrondingenwet toezicht houdt in
opdracht van de provincie Noord-Brabant.
3. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) die namens de gemeente Halderberge toezicht houdt
in het kader van het toepassen van grond onder het Besluit bodemkwaliteit. Namens de provincie houdt de
OMWB ook toezicht op de vereisten uit de Provinciale Milieuverordening (PMV). Dit toezicht heeft
betrekking op het grondwaterwingebied.
Alhoewel ieder alleen voor zijn eigen terrein bevoegd, is er een goede samenwerking tussen deze drie
bevoegde gezagen en worden zo nodig zaken aan elkaar gemeld, de zgn. "oog en oor-functie" voor elkaar.
Feitenrelaas
Bij Breda Airport in Bosschenhoofd wordt op dit moment een terrein bouwrijp gemaakt. Hierbij worden er
watergangen gegraven en gedempt, worden dammen met duikers aangelegd en wordt ook een retentie
aangelegd wegens de toename van verhard oppervlak. Voor deze laatste werkzaamheden heeft het
waterschap in 2Ot4 een watervergunning verleend. Aanvullend voert de initiatiefnemer nog andere

werkzaamheden uit. Hierbij worden grote kuilen gegraven en wordt grond van elders toegepast.
De door het waterschap afgegeven watervergunning is een vergunning die in fasering uitgevoerd wordt. De
controles van24 december 2016 is de laatste formele controle binnen de bevoegdheid van het waterschap
voor deze fase.
De controles daarna komen voort uit het invullen van de "oog- en oor functie".
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Chronologisch

24 december 2015 laatste formele controle watervergunning;
29 maart 2016 surveillance constatering graafwerkzaamheden niet in het kader van de watervergunning;
2 mei 2016 1e melding van dhr. Wijnen;
19 mei 2016 controle n.a.v. le melding dhr. Wijnen constatering ontgronding en toepassen grond;
23 mei2016 telefonische afstemming met de OMWB;
1 juni 2016 afstemming per mail met OMWB en ODZOB;
8 juni 2016 controle op ontgronding en toepassen grond;
16 juni 2016 telefonisch contact met toezichthouder OMWB over stand van zaken;
3 augustus 2016 surveillance toepassen grond;
8 augustus 2016 surveillance toepassen grond;
9 september 2Ot6 2e melding van dhr. Wijnen;
15 september 2016 reactie op de melding van dhr. Wijnen;
4 oktober 2016 vraag aan DB van dhr. Wijnen;
5 oktober 2016 controle n.a.v. 3e vraag van dhr. Wijnen.
Voor wat betreft de afgegeven watervergunning zijn er tot op heden geen overtredingen geconstateerd.
De OMWB geeft aan dat de toegepaste grond als "schoon" gezien kan worden en voldoet aan de klasse
Achtergrondwaarde 4W2000 conform Besluit Bodemkwaliteit (bodemvreemd materiaal mag tot 20olo hier
onderdeel van zijn). Het toepassen van klasse AW-grond mag overal in Nederland zonder milieutechnische
belemmeringen.
De OMWB en de ODZOB geven wel aan dat er mogelijke overtredingen zijn in het kader van de
ontgrondingen en de Provinciale Milieuverordening. Zijzijn aan het nagaan of en hoe hiertegen opgetreden
kan worden.
Uw vragen en onze antwoorden

Kunt u mij aangeven wanneer hier de laatste controle is geweest en wat er is geconstateerd?
Antwoord
De laatste controle door het waterschap heeft op 5 oktober 2016 plaatsgevonden. Er zijn geen overtredingen
geconstateerd waarvoor het waterschap bevoegd gezag is.

Is het bij u bekend dat hier vervuilde grond met puin wordt gestort daar waar de gele grond is uitgegraven?
Antwoord
Op 19 mei 2016 is geconstateerd dat er grond wordt afgegraven en dat in de ontgraving grond wordt
toegepast. Dit is in het kader van de'oog- en oor'-functie gemeld bij de ODZB en OMWB. De OMWB koppelt
terug dat de toegepaste grond voldoet aan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde 2000 ("Schoon") met
andere woorden bodemvreemd materiaal mag tot 20olo onderdeel uit maken van de partij. De ODZOB is op de
hoogte van de ontgronding en zal hier toezicht op richten.
Heeft u dit al geconstateerd en wat heeft u hieraan gedaan?
Antwoord
Er zijn meldingen gedaan bij de bevoegde gezagen. Naar aanleiding van de controle van 5 oktober is opnieuw
contract gezocht met de OMWB.
Wat staat in de door u afgegeven vergunning over het ontgraven en weer terug opvullen van deze waterplas?
Antwoord
Deze waterplas is ontstaan omdat tijdens de werkzaamheden het geregend heeft en de betreffende kuil vol
water kwam te staan. Het is niet de bedoeling dat er een oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd, want de
kuil wordt weer volgestort. De door het waterschap afgegeven watervergunning maakt dan ook geen melding
van deze kuil.

Is hier overleg over geweest met Brabant Water omdat dit in het waterwingebied ligt? Is er ook contact
geweest met de gemeente en provincie gezien de grote en diepte van het hele gebeuren?
Antwoord
Niet met Brabant Water, wel met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) die in het kader van de
Ontgrondingenwet toezicht houdt in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant (OMWB) die namens de gemeente Halderberge toezicht houdt in het kader van het
toepassen van grond onder het Besluit bodemkwaliteit en de vereisten uit de PMV met betrekking tot het
grondwaterbeschermingsgebied.
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Zo ja wat zijn hier de bevindingen van, zo niet , wat was hier de reden van?
Antwoord
Ter zake van dit grondwaterbeschermingsgebied is de OMWB namens de provincie Noord-Brabant bevoegd
gezag. Om die reden stemt het waterschap bij de beoordelingen van watervergunningen niet af met Brabant
Water.

Als waterschap blijven we de werkzaamheden met aandacht volgen. Indien nodig wordt ook contact
opgenomen met de twee andere genoemde instanties.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Uw vragen en onze antwoorden zullen
worden gepubliceerd op de website van het waterschap.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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