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Betreft: Gronddepot op vliegveldterrein
Twee handhavingsverzoeken en vragen betreffende gronddepot Grefteberghoekweg

Geacht college,
De Stichting Lonneker Land vraagt uw aandacht voor het volgende.
Op een voormalig weiland in de gemeente Enschede aan de Grefteberghoekweg ten noorden van de Strip
wordt sinds november 2019 grond aangevoerd, afkomstig van het industrieterrein Technology Base Twente
ten NW van de startbaan van het vliegveld.
In het bijgevoegde kaartje (Bijlage 1) is het perceel waar het gronddepot wordt opgeworpen, in rood
aangegeven.
Het gronddepot wordt opgeworpen nabij een kwetsbaar bronnengebied van waaruit de beken via
natuurgebieden die onderdeel zijn van het NatuurNetwerk Nederland naar o.a. het Natura 2000 gebied
Lonnekermeer leiden. In het huidig vigerende “bestemmingsplan Buitengebied 1996” heeft het betreffende
perceel de bestemming “agrarisch grondgebied met landschappelijke waarde”.
Het is bekend dat de grond op delen van het voormalige vliegbasis terrein vervuild is. Daarom maken wij ons
zorgen over de gevolgen van het gronddepot voor de nabijgelegen natuurgebieden die te maken kunnen
krijgen met verontreinigd water dat uit de opslaglocatie weglekt en in het grondwater, in het bekensysteem en
de omliggende natuur - o.a. van Landschap Overijssel - terecht komt.
Het waterschap Vechtstromen heeft ons desgevraagd meegedeeld dat deze grondopslag moet voldoen aan
het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) en dat de betreffende vergunningen en de controle daarop bij de gemeente
berust. Wij hebben ons, samen met andere partijen, ter plekke over de gang van zaken laten informeren door
de heer Kormelink van Technology Base Twente.
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Technology Base Twente legitimeert het inrichten van het gronddepot op basis van de bodembeheernota
Vliegbasis Twenthe 2011-2020.
Het lijkt ons milieutechnisch echter een minder gelukkig gekozen plek om een gronddepot met vervuilde grond
in te richten. De argumentatie voor de keuze van de locatie ontbreekt in de bodembeheernota.
Daarom dienen we bij deze twee handhavingsverzoeken in:
•

•

Een handhavingsverzoek inzake het in strijd met het bestemmingsplan inrichten van een
gronddepot met mogelijk vervuilde grond op het perceel met locatiecoördinaten 52,278˚ N en
6,903˚ O.
Een handhavingsverzoek inzake het in strijd met de uitspraak van de Raad van State (Uitspraak
201804171/3/R3) uitvoeren van grondtransport-activiteiten naar en op het terrein van de
voormalige vliegbasis Twenthe-Midden, die een ongeoorloofde stikstofuitstoot veroorzaken.

Verder hebben wij de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoet het grondbeheerplan nog aan de huidige wettelijke regels?
Hoe wordt er invulling gegeven aan het voorzorgbeginsel ten aanzien van PFAS?
Heeft u overige vergunningen afgegeven voor het genoemde grondtransport en de grondopslag en zo
ja welke?
Voldoet het grondtransport aan het huidige Besluit BodemKwaliteit?
Voldoet de grondopslag aan het BKK?
Voldoet het grondtransport naar het gronddepot aan overige wettelijke eisen voor grondtransport?
Voldoet de grondopslag aan de wettelijke milieueisen?
Voldoet het grondtransport en de grondopslag aan de Nota “Bodembeheer regio Twente”?
Zijn er voorwaarden aan de kwaliteit van de aangevoerde grond aangegeven en zo ja, worden die
gecontroleerd?
Brengt het gronddepot risico’s met zich mee voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in
de natuurgebieden in de omgeving?
Hoe frequent en volgens welk protocol wordt de waterkwaliteit rondom het gronddepot gemonitord?
Zijn er andere instanties dan de gemeente Enschede die over de kwaliteit van water en bodem in het
betreffende gebied waken waar u eventuele vergunningen mee afstemt?
Welk risico loopt Technology Base Twente en daarmee indirect de gemeente Enschede en de
provincie Overijssel als het gronddepot op deze plaats in de toekomst schadelijk blijkt voor het
milieu?

Voor de goede orde melden we nog dat de grond wordt verplaatst van het industrieterrein Technology Base
Twente ten westen van de startbaan dat voorheen door de militaire basis werd gebruikt, naar een terrein van
Technology Base Twente ten oosten van de startbaan dat voorheen agrarisch gebruik kende en dat als schone
grond is gekwalificeerd. Het vervoer van de mogelijk vervuilde grond geschiedt over de openbare weg,
waardoor het niet als vervoer binnen een instelling aangemerkt kan worden.
De antwoorden op boven gestelde vragen zouden kunnen leiden tot de vragen:
•
•

Is er geen veiliger plek te vinden om de vervuilde grond van Technology Base Twente op te slaan?
Verdient het aanbeveling om actie te ondernemen ter voorkoming van onomkeerbare milieuschade?
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Wij stellen het op prijs als u met ons en betrokken belanghebbenden de in deze brief aangekaarte
problematiek zou willen bespreken om tot een best haalbare oplossing te komen.
Stichting Lonneker Land

H. Wallinga (vz.)

G.M.H. van de Velde (secr.)

Bijlage 1. Locatie gronddepot
Bijlage 2. Foto’s
Bijlage 3. Statuten Stichting Lonneker Land

Bijlage 1. Locatie gronddepot

Bijlage 2. Foto’s
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Foto 1: De eerste grondstort november 2019
(foto 11 november 2019)

Foto 2: Zelfde locatie,
situatie december 2019.
Er is inmiddels een nieuw
hek omheen gezet en een
aparte inrit gemaakt.

Foto 3:
Het transport naar de locatie vindt plaats via de Greftenberghoekweg
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Foto 4: Gronddepot, gefotografeerd vanaf het nieuwe natuurgebied (december 2019)

5

