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Onderwerp:Milieu geluidsportcentrum aan de Pottendijk te Emmen

Geachte heer Halm,

Op 4 september 2013 hebben wij uw brief, betreffende vragen over de aanwezigheid

van autobanden op het motorsportterrein MSV Pottendijk, ontvangen. ln uw brief stelt

u een aantal vragen omdat gegeven antwoorden door de provincie op een aantal door
u gestelde vragen, u bevreemdt.

ln het kort komen uw vragen op het volgende neer

Waarom worden er nu nog steeds banden gevonden, nadat er in 2008 een groot-

scheepse opruimactie is geweest?

Onze reactie

Het klopt dat wij door u op 16 juli 2013 op de hoogte zijn gebracht van autobanden

langs de randen van het motorsportterrein. Door ons is destijds navraag gedaan bij de

heer Cramer, voorzitter van de motorsportclub. Deze bevestigde dat er bij grondwerk-

zaamheden, verspreid, banden worden gevonden langs de randen van het motor-

sportterrein. Deze grondwerkzaamheden worden uitgevoerd omdat de bossingel
plaats moet maken voor parkeerplaatsen.

ln 2007 is destijds door de Grontmij een onderzoek gestart om op het 6 ha grote ter-

rein te onderzoeken op begraven autobanden. Aanleiding hiervoor was dat in de wal

aan de voorzijde van het terrein door ons veel banden waren aangetroffen. Het uitge-

voerde onderzoek door de Grontmij is uitgevoerd met een grondradar die voortgetrok-

ken wordt door een quad.
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Uit dit onderzoek van de Grontmij is naar voren gekomen, verwoord in onze brief van
2B juni 2007 met kenmerk 261HH12007008299/191 1B (ats bijtage bijgevoegd), dat er
geen clusters van autobanden, behoudens dan de wal aan de voorzijde, zijn aange-
toond. Zowel banden die in de wal zijn aangetroffen als de losse banden, die her en
der op het terrein zijn gevonden, zijn afgevoerd.

Dat er nu nog incidenteel banden gevonden worden komt voort uit het feit dat destijds
niet kon worden gemeten in de navolgende gebieden:

hellingen
bossages
wateroppervlakten

drassige gebieden

verder komen er, doordat banden vroeger werden gebruikt als afscherming in de
bochten, bij het berijden en prepareren van de baan af en toe nog boven. Het gebruik
van banden in de bochten was vroeger heel gebruikelijk op crossbanen. Deze werk-
wijze is ongeveer 10 jaar geleden verboden door de KNMV (Koningklijke Nederlandse
Motorsport Vereniging).

Meer informatie
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met
de heer A. Suichies, bereikbaar per e-mail a.suichies@drenthe.nl

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
namens dezen,

drs. R.H.H. Koch,
manager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n)
mb/coll.

Afschrift aan:
- de gemeente Emmen, t.a.v. de heer Jager, postbus 30001, 7800 RA Emmen
- de Provinciale Staten
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onderuuerp: onderzoek aanwezigheid autobanden op rrossterrein

Geachte heer Cramer,

Op 5 april 2007 heeft onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van de provincie een
grondradaronderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van autobanden op uw
motorcrossterrein aan de pottendijk in Emmer-compascuüm. wij hebben de resul_
taten van dit onderzoek op 3 mei 2oO7 van Arcadis ontvangen. Reeds bekend was dat
in de wal die aan de voorkant van het terrein is gesitueerd een grote hoeveelheid
autobanden is begraven. Deze wal heeft als referentiepunt voor het grondradaronder-
zoek gediend. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat verspreid over het gehele
onderzoeksgebied ciiverse reflecties zijn waargenomen Op basis van de referentie-
metingen ter plaatse van de wal is Arcadis ervan uitgegaan dat een aantal reflecties
wordt veroo rzaakl door begraven ba nd e nc lu sters.

wij hebben vervolgens deze rapportage aan u voorgeleg d op 7 juni 2007. Tijdens
deze bespreking is met u de afspraak gemaaktdat er een naderonderzoek zalwor-
den gedaan naar de aanwezigheid van banden in de zogenaamde bandenclusters.
Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek zullen vervolgstappen worden
genomen. Het nader onderzoek heeft op .14 juni 2o0z praatsgevonden.

op 141uni2007 ziin de bandenclusters een voor een onderzocht met behulp van een
door u ter beschikking gestelde graafmachine Tijdens het onderzo ek zijn er geen
autobanden aangetroffen in de clusters. Wel is in een bocht van het círcuit een tiental
banden opgegraven, die ter plaatse zijn verwijderd. Op basis van de resultaten van
ons onderzoek op 1 4 iuni 2007 kan worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van
clusters banden - behoudens de referentiewal -op het motorcrossterrein niet is aan-
geioond
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Voor ''vat betreft de autobanden en ander materiaal (zoals een rubberen transport-
band) in de referentiewal is met u de afspraak gemaakt dat de gehele wal zalworden
afgebroken en dat de daarin aanwezige autobanden en andere afualstoffen zullen
worden venruijderd, U hebt aangegeven dit uiterlijk gereed te hebben op 17 juli 2007.
u zult ons op de hoogte stellen als u een aanvang maakt met het afbreken van de
wal. De verurrachting is dat deze werkzaamheden in zijn totaliteit een week in beslag
zullen nemen.

De banden zullen worden ontdaan van het zand, waarna de wal weer opnieuw zal
worden opgebouwd. De banden zullen eerst in depot worden gezet. Vervolgens zullen
ze via bandengroothandel Van Gils te Beilen worden afgevoerd naar twee legale ban-
deninzamelaars, te weten Robeo in Lelystad en Van der Veen in Gorredijk. ook zal
een aantal banden worden toegepast binnen het circuit als een soort hekwerk ten
behoeve van de veiligheid van de motorcrossers. Hiertoe zullen zijbij voorbeeld
rood/wit worden gespoten. u dient van de afvoer van de banden en eventuele overige
afvalstoffen afleveringsbonnen aan ons te overleggen.

Wij gaan ervan uit u hiermee volledig te hebben geì.nformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
name

R.G.J. Derksen,
hoofd van de Productgroep Handhaving

ms.coll


