
BUGGENUM 
 
Vragen aan Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML), World Biobased Centre 
Zevenellen, Cooperatie 7-LL 
Wij hebben OML benaderd voor een achtergrondgesprek. Daarvoor is een afspraak gemaakt. 
Vervolgens hebben wij diverse bedrijven benaderd die plannen hebben om op het industriegebied 
activiteiten te ondernemen. Kort voor de afspraak met OML kregen we deze brief  (link naar brief 
OML) waarin OML, WBCZ, Cooperatie 7-LL, gemeente Leudal en Provincie Limburg Zembla liet weten 
niet op camera mee te werken aan de uitzending en de afspraak om die reden af te zeggen. 
 



 
 
Vragen aan de gemeente Leudal over vliegasmonitoring Zevenellen 
 
7 juli: Zembla vraagt aan Leudal om monitoringsrapporten vliegasmonitoring. 



 
19 juli: antwoord Leudal, we transfer met monitoringsplan, diverse monitoringsrapporten, en laatste 
rapport: na 9 jaar grondwatermonitoring is sprake van stabiele verontreiniging en kan monitoring 
worden beëindigd. Ook brief van provincie met akkoord. 
 
20 aug: Zembla legt rapporten voor aan bodemdeskundige. Hij stelt:  

• Een stabiele verontreiniging is een verontreiniging waarvan de omvang gedurende dertig jaar niet 
toeneemt en waarvan vaststaat dat er nu en in de toekomst geen ontoelaatbare risico’s zijn voor mens 
en milieu. Dat is de gangbare definitie. 

• Er is niet gedurende dertig jaar gemeten. Ook ontbreekt een risicoanalyse. Stoppen met monitoren 
zou naar mijn oordeel moeten inhouden dat men het vliegas analyseert, en onderzoekt of de 
verontreinigingen daaruit inmiddels voldoende zijn uitgespoeld voor permanent lage uitspoeling, 
zodanig dat risicogrenzen niet worden overschreden. 

• Ik zou zelf een doorgaande monitoring hebben geadviseerd, dan wel een meer zorgvuldige 
onderbouwing van het feit dat de verontreiniging ‘stabiel’ zou zijn.  

29 aug: punten Edelman voorgelegd aan Leudal.  
 
31 aug: Antwoord Leudal: 
 
De grondwatermonitoring van de vliegasdepots is niet beëindigd. Er is een grondwatermonitoring van 
vliegasdepot 1+2 en er is een grondwatermonitoring van vliegasdepot 3.  
  
De monitoring van vliegasdepot 3 wordt tot op heden jaarlijks uitgevoerd.  
Met betrekking tot de grondwatermonitoring van vliegasdepots 1+2 is in 2014 ingestemd om deze 1x per 5 
jaar uit te voeren. De laatste is in 2018 uitgevoerd en de volgende is in 2023 voorzien.  
 
De monteringen worden uitgevoerd in opdracht van OML (vliegasdepot 1+2) en Attero (vliegasdepot 3).  
  
Bijgevoegd de instemmingsbrieven om ‘om de 5 jaar ‘ te monitoren mbt vliegasdepot 1+2. 
 
31 aug: Zembla aan Leudal: nu onduidelijk, wel of niet monitoring? 
 
5 sep: Antwoord Leudal / provincie: 
 
Zevenellen bestaat uit meerdere grondeigendommen. 
OML verstrekt gegevens over haar eigendommen. De vliegas die in de bodem van OML  zit, is daar al heel lang 
aanwezig. Meer dan 30 jaar. In die periode is de aanwezige vliegas uitgeloogd. Dit wil zeggen dat door de vele 
regen die gevallen is in die 30 jaar de vliegas “gewassen” is.  De stoffen die uitgeloogd zijn of “uitgewassen” zijn 
door de jaren heen in het grondwater terecht gekomen.  Om het effect van die stoffen te meten is de kwaliteit 
van het grondwater gemonitord. Omdat de kwaliteit van het grondwater al jaren stabiel is, en de vliegas al 
ruim 30 jaar in de bodem zit is besloten de monitoring te beëindigen. De rapporten die je op 19 juli hebt 
ontvangen refereren hieraan. 
Nu wordt gesteld dat er in de vliegasbekkens nog wel gemonitord wordt. En dat klopt. 
Dit antwoord heb je ook ontvangen op 30-8-2022. 
 
Provincie: Dit is een correcte weergave van de situatie die wij als Provincie Limburg als toezichthouder 
onderschrijven. Ter verduidelijking misschien nog: de betreffende bodem waarvan OML eigenaar is en waar 
na lange tijd niet meer gemonitord hoeft te worden, noemen wij depots 1 + 2. De vliegasbekkens waar nog 
wel gemonitord blijft worden, noemen wij depot 3. 
 
Aanvullende vragen over monitoring vliegas 



• De grondwatermonitoring OML depots (= 1+2) dus wél is beëindigd? (mail 5 september + 
aanvulling provincie) Is dat correct? 

• Zo ja, waarom staat dan in eerdere mail (31 aug): “Met betrekking tot de 
grondwatermonitoring van vliegasdepots 1+2 is in 2014 ingestemd om deze 1x per 5 jaar 
uit te voeren. De laatste is in 2018 uitgevoerd en de volgende is in 2023 voorzien”? Zo nee: 
waarom staat dat dan in mail van 5 september? 

• Wat wordt er nu dan precies om de 5 jaar gemonitord? Als de grondwatermonitoring van 
depot 1+2 is beëindigd? 

• Wat  betekent “dat er in de vliegasbekkens nog wel gemonitord wordt” precies? Gaat het 
hier alleen om het depot 3 dat onder Attero valt en dat jaarlijks wordt gemonitord? 
(aangezien de provincie schrijft: De vliegasbekkens waar nog wel gemonitord blijft worden, 
noemen wij depot 3)  

• Of is monitoring van vliegasbekkens weer iets anders dan grondwatermonitoring van 
vliegasdepots? En vonden we bij depots 1+2 twee verschillende projecten plaats waarvan 
de ene (grondwatermonitoring) is gestopt en de andere (vliegasbekkens monitoring) nog 
wel loopt? 

• In dat geval ontvangen we ook graag het meest recente rapport van deze 
vliegasbekkenmonitoring. 

• Of is het zo dat er bij depot 1+2 helemaal niets meer gemonitord wordt? Zo ja: wat wordt 
er dan nu om de 5 jaar gemonitord? 

• Begrijp ik goed dat we bij Attero moeten zijn voor rapporten over depot 3? 

 
  
Er is alleen sprake van vliegasdepots (‘vliegasbekkens’ is per abuis gebruikt maar dient als 
vliegasdepots gelezen te worden): vliegasdepot 1+2 en vliegasdepot 3. 
  
De grondwatermonitoring van vliegasdepot 3 wordt tot op heden jaarlijks uitgevoerd en valt onder 
verantwoordelijkheid van Attero. 
  
De grondwatermonitoring van vliegasdepot 1+2 valt onder verantwoordelijkheid van OML.  
De betreffende monitoring is in 2014, na 5 monitoringsrondes, conform het nazorgplan, geëvalueerd. 
Hierbij werd geconcludeerd dat de aanwezige grondwaterverontreiniging stabiel is en zich in de 
afgelopen 5 jaren niet noemenswaardig heeft verplaatst. Indien blijkt dat er geen noemenswaardige 
afwijkingen worden aangetoond, dient besloten te worden of de monitoring kan worden beëindigd 
of bijvoorbeeld 1 keer per 5 jaar kan/dient plaats te vinden. Er is mee ingestemd om de monitoring 
1x per 5 jaar uit te voeren. De volgende en laatste monitoring is in 2018 uitgevoerd en hierna is 
ermee ingestemd de monitoring te beëindigen. Met betrekking tot vliegasdepot 1+2 is de 
grondwatermonitoring dus beëindigd. 
Punt hierbij was, en dat veroorzaakt de verwarring, dat de rapportage van 2018 waarop is ingestemd 
om de monitoring te beëindigen, tekstueel (nog) niet helemaal in orde was (tabellen slecht leesbaar, 
het ontbreken van enkele overwegingen). Zo was bij onderzoek van Grontmij in 2008/2009 al 
geconcludeerd “dat het grondwater van de depots niet negatief wordt beïnvloed, ook niet na 30 
jaar”.  
Inhoudelijk was het dus wel akkoord de monitoring te beëindigen maar het rapport diende nog wat 
aangepast te worden. 
 
Als het inderdaad zo is dat de monitoring van grondwater bij depot 1+2 is beëindigd, omdat sprake 
zou zijn van een stabiele verontreiniging, dan hebben we hebben nog geen inhoudelijk reactie 
gehad op de opmerkingen van de bodemdeskundige, namelijk: 



• Een stabiele verontreiniging is een verontreiniging waarvan de omvang gedurende dertig jaar niet 
toeneemt en waarvan vaststaat dat er nu en in de toekomst geen ontoelaatbare risico’s zijn voor 
mens en milieu. Dat is de gangbare definitie. Er is niet gedurende dertig jaar gemeten.  

• Ook ontbreekt een risicoanalyse. Stoppen met monitoren zou naar mijn oordeel moeten inhouden 
dat men het vliegas analyseert, en onderzoekt of de verontreinigingen daaruit inmiddels voldoende 
zijn uitgespoeld voor permanent lage uitspoeling, zodanig dat risicogrenzen niet worden 
overschreden. 

• Ik zou zelf een doorgaande monitoring hebben geadviseerd, dan wel een meer zorgvuldige 
onderbouwing van het feit dat de verontreiniging ‘stabiel’ zou zijn.  

De vliegasdepots zijn in de periode van 1954 – 1965 aangelegd in het oude stroomgebied van de 
Maas (waar dus ook oude maas/slib-kleiafzettingen aanwezig zijn). Uit onderzoek is gebleken dat de 
deklaag gemiddeld 0,4/0,5 m dik is en plaatselijk 0,2 m. De dikte van het vliegaspakket varieert sterk 
en is globaal gemiddeld 5,5 m dik. Uit onderzoek van Grontmij (2008) blijkt het vliegaspakket een 
heterogene milieuhygiënische kwaliteit te hebben waar overwegend licht verhoogde gehalten aan 
zware metalen zijn gemeten en lokaal licht verhoogde gehalten aan PAK, EOX, minerale olie. Arseen 
is lokaal matig verhoogd. Geconcludeerd werd ook dat het grondwater ter plaatse van het 
vliegasdepot wel licht tot sterk verhoogde gehalten (arseen, molybdeen) zijn aangetroffen maar 
benedenstrooms niet tot licht verhoogde gehalten. Uiteindelijk blijkt op basis van onderzoek uit 
2008/2009 al sprake van een stabiele situatie, welke in 2014 wordt bevestigd en in 2018 wederom. 
Er is dus sprake van een vliegasdepot welke meer dan 50 jaar aanwezig is en waar op basis van 
langdurige monitoringsgegevens blijkt dat geen sprake is van een significante verspreiding. De stof 
die eerder met name sterk verhoogd werd aangetroffen, arseen, is ook nog zeer waarschijnlijk 
afkomstig van de oorspronkelijke aanwezige klei en/of sliblaag (van nature aanwezig). 
  
Daarnaast nog het volgende. In de Circulaire bodemsanering (juli 2013) is aangegeven dat de 
sanering van een mobiele verontreiniging moet leiden tot een kwaliteit van grond en grondwater die 
het gewenste gebruik van de boven- en ondergrond mogelijk maakt, de risico’s van de verspreiding 
van (rest)verontreinigingen na sanering zoveel mogelijk beperkt en zo min mogelijk nazorg vereist. 
Dit kan worden beschouwd als een ‘stabiele, milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie’. In de 
Circulaire zijn resultaatsgebieden van sanering van mobiele verontreinigingen samenvattend 
weergegeven: 

 
Het nu bereikte resultaat betreft een ‘beperkte’ restverontreiniging. Monitoring is reeds uitgevoerd.  
  
De door de bodemdeskundige van ZEMBLA hierboven onder puntje 3 aangegeven opmerking  “dan 
wel een meer zorgvuldige onderbouwing van het feit dat de verontreiniging ‘stabiel’ zou zijn” was wel 
aanwezig bij de betrokkenen bij het besluit tot instemmen beëindiging monitoring maar was, zoals 
hierboven aangegeven, ook (nog) niet helemaal in orde weergegeven.  
  



  
Reactie bodemdeskundige Theo Edelman 
Ik vind de onderbouwing niet solide. 
Helaas heb ik het rapport van Grontmij 2008/2009 niet tot mijn beschikking, dat zou wel helpen bij 
mijn oordeel. 
 
Relevant vind ik dat de deklaag plaatselijk slechts 0,2 meter dik is. Dat maakt vele vormen van 
bodemgebruik onmogelijk. Vliegas is immers een bodemvreemd materiaal waar bijvoorbeeld 
plantengroei niet mogelijk is. 
 
Verder meldt men in de e-mail dat de vliegas heterogeen is. Dat betekent dat de samenstelling op de 
ene plek anders is dan op de andere. Dat roept weer de vraag op of het onderzoek van de Grontmij 
hierop is afgestemd (wat betreft aantallen monsters en analysepakket). Dat kan ik helaas niet 
controleren. 
 
Verder heb ik nog steeds geen risicoanalyse gezien. Die moet zich niet alleen richten op het 
grondwater, maar ook op de plaatselijk zeer dunne deklaag. De risico's hangen af van het 
bodemgebruik, dat voor mij niet bekend is. En blijft het gebruik in de toekomst hetzelfde? 
 
Op basis van de mij bekende gegevens ben ik niet overtuigd van de afwezigheid van risico's. 
Nogmaals: ik beschik niet over alle relevante gegevens.  
 
Wat ik opmerkelijk vind is het verschil in werkwijze bij het starten van een sanering (met een 
beschikking van de overheid, na ter visie leggen saneringsplan) en het stoppen van de monitoring. 
Het zou beter zijn ook een dergelijk voornemen ter visie te leggen, zodat belanghebbenden daarop 
kunnen reageren. 
 
Reactie Edelman na inzien rapport Grondmij 2008 
 
Ik heb het rapport doorgenomen. 
 
Gelet op de heterogeniteit van de ondergrond (dat wil zeggen grote verschillen op korte afstand) 
vind ik het aantal peilbuizen aan de lage kant. 
 
Ook het analysepakket vind ik vrij beperkt. Zo ontbreekt vanadium, een bekend bestanddeel van 
vliegas. 
 
De twee depots hebben geen waterdichte afdekking gekregen. De afdekking met grond is plaatselijk 
dun (enkele decimeters). Dat betekent dat er gebruiksbeperkingen zijn, bijvoorbeeld voor het maken 
van plantgaten. In het monitoringplan staat dat nieuwe eigenaren hierover moeten worden 
geïnformeerd. Stopt die verplichting nu ook, nu de monitoring van het grondwater stopt? Wordt dit 
aangetekend bij het Kadaster? 
 
Kortom: mijn twijfels blijven. 
 


