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Middels deze brief verzoeken wij u om handhaving van het bestemmingsplan"Buitengebied, 
boscompensatie N33 en uitbreiding natuurbegraafplaats Hillig Meer te Eext", vastgesteld in 
de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op 29 
september 2016. 

Onderdeel van het bestemmingsplan is de aanleg van een landschapswal ter hoogte van de 
uitbreiding van natuurbegraafplaats Hillig Meer, parallel aan de N33 bij Eext. 

Wij als vertegenwoordigers van een groep verontruste buurtbewoners maken ons zorgen 
over de kwaliteit van de aangevoerde grond en de omvang van de wal . 

AANGEVOERDE GROND 

Voor de landschapswal zou 70.000m3 industriegrond klasse 1 nodig zijn en voor de aanleg 
was ongeveer 3 jaar gepland. 

In industriegrond klasse 1 mag 20 % bodemvreemd materiaal zitten. Dit betekent dat de 
grond af en toe een steen, stuk hout of een stuk plastic kan bevatten. 

Het bedrijf DBG realiseert deze wal in opdracht van Landgoed Heidehof. Heidehof heeft 
het bodemvreemd materiaal gesteld op 10 %. 

Het omvangrijke project en de grote snelheid waarmee de wal werd/wordt gemaakt trok 
de aandacht van de buurtbewoners. Bij het bezoeken van de locatie werden veel 
bodemvreemde materialen aangetroffen, waaronder ook talrijke batterijen.Naar 
aanleiding hiervan zijn er door buurt- bewoners zaken nader onderzocht.De gevonden 
batterijen worden op dit moment milieu technisch onderzocht door ingenieurs buro 
Hollema uit Rolde. 

Ook werd er gecommuniceerd met de opdrachtgever wat ondermeer heeft geleid tot een 
voorlichtingsbijeenkomst van de opdrachtgever voor buurtbewoners. 

Een deel van de aangevoerde grond, ongeveer 15.000m3, komt van de voormalige 
stortplaats Bierum bij Delfzijl. De stort moest gesaneerd worden i.v.m. met de ophoging 
van de zeedijk. In een onderzoeksrapport van Royal Haskoning DHV (BD3193-R001, 
23-10-2014) staat op bladzijde 16 dat "het grondwater in en onder het stortlichaam sterk
verontreinigd is". Het verbaasd ons ten zeerste dat zowel de RUD als DBG, niets wisten van
dit rapport. DBG heeft zelfs op hun site staan dat ze de stort gaan saneren en dat "het
grondwater niet of nauwelijks is bet'nvloed door het stortmateriaal".De grond uit Bierum is
eerst naar Theo Pouw in de Eemshaven gebracht en daarna naar Eext. Volgens de DBG
werd de grond in de Eemshaven gezeefd. In de praktijk lijkt het erop dat deze grond
zonder zeven of een andere manier van scheiden naar Eext is gebracht.
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De bewuste grond zit vol plastic,flessen, gebruiksvoorwerpen enz. Veel meer dan de 10% 
die er in mag zitten en er zijn tientallen batterijen, alleen al aan de oppervlakte, 
gevonden. Heidehof heeft naar aanleiding hiervan de aanvoer van dit type grond stop 
gezet. 

Naar wij hebben vernomen is de sanering veel duurder uitgevallen dan vooraf 
gepland. Enerzijds omdat de hoeveelheid af te graven startmateriaal veel groter was dan 
eerst was vastgesteld. Tevens bleek dat maar 30% van het gestorte materiaal te recyclen 
was i.p.v. 80% zoals eerder werd aangenomen. Op 28-6-2016 heeft de gemeenteraad van 
Delfzijl een krediet van€ 2.000.000,00 voor de sanering verstrekt. Ook de provincie 
Groningen en het waterschap Noorderzijlvest betalen mee. De gemeenteraad schrijft ook 
nog dat saneren spoedig moet gebeuren omdat uit recent onderzoek is gebleken dat uit de 
voormalige stortplaats ernstige verontreinigingen uitlogen naar het oppervlaktewater, 
zogenaamde verspreidingsrisico's. 

DBG schrijft dat zij 15000ml grond in Bierum gaan /hebben afgegraven. Hierbij rijst de 
vraag of alle grond uit Bierum uiteindelijk in Eext is gestort. Van deze stort zijn vele foto,s 
en enkele filmpjes gemaakt 

OMVANG VAN DE LANDSCHAPSWAL 

In de voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbewoners werd door DBG aangegeven dat er 
90.000 tot 95.000 ml grond in ongeveer 1 jaar wordt gestort.Ook is er tijdens de 
buurtbijeenkomst gesproken over de omvang van de landschapswal. 

In het bestemmingsplan staat dat de landschapswal een max hoogte van 18. 75 +NAP en een 
helling van 1 :5 aan de rijksweg zijde heeft. B1�ide waardes zijn naar ons idee duidelijk 
overschreden.De wal moet de hoogte van het maaiveld volgen en niet de berm hoogte.Het 
perceel is naar het oosten toe aflopend. Naar onze mening is nader onderzoek op zijn 
plaats. 

Ook vragen wij ons af of het toegestaan is om bij de aanleg van de wal eerst ongeveer 75 
cm - 80 cm af te graven en dan de grond te storten. Dit temeer omdat er in het 
bestemmingsplan staat dat het grondwater op bepaalde plaatsen zo hoog staat dat er niet 
in de grond begraven mag worden. Enkele van deze gebieden liggen onder de wal. Dus het 
gestorte materiaal ligt al bijna in het grondwater. 

De wal wordt ongeveer 700 m lang. Aan de rijkswegzijde is een noodweg aangelegd voor de 
vrachtwagens om de grond naar achteren te vE�rvoeren. Deze weg is ruim 5 m breed, 
ongeveer 50 cm dik en bestaat uit gebroken asfalt. Het is niet duidelijk waar het materiaal 
blijft nu de wal naar het oosten toe op hoogte wordt gebracht. Kan hier meer duidelijkheid 
over komen? 

Naar aanleiding van onrust in de buurt hebben Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 
(25-7-'17) en de PvdA (24-8-'17) vragen aan het college gesteld. Op 5 september 2017 zijn 
deze vragen beantwoord. 
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De vragen en antwoorden zijn op de voorlichtingsbijeenkomst deels onderwerp van 
discussie geweest Op de voorlichtingsavond voor buurtbewoners was een medewerker van 
RUD aanwezig aan wie de vraag is voorgelegd of er rapportage is waaruit blijkt dat de 
grond niet uitloogt. Dit schrijven B en W als antwoord op vraag 6 van Gemeentebelangen. 
De RUD medewerker stelde dat deze rapportage er niet is. 

Ook is vermeld dat van elk transport een monster wordt genomen dat ter plaatse door een 
onafhankelijk bureau geanalyseerd zou worden. Volgens de RUD medewerker zijn er geen 
rapportages van de monsteranalyses. 

Wij vragen u om binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit te nemen over 
dit verzoek om handhaving. Daarmee voorkomt u dat wij een beroep zullen doen op de 
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. 

Met vriendelijke groet, 

Eise Scheltinga 
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