
21/04/2017 De BAH - Belangenvereniging Almere Hout - Vogelhorst I, II en Paradijsvogelweg, Prieelvogelweg.

http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/braambergen/index.html 1/9

Klein nieuws
Oosterwold
Vogelhorst I & II
Windmolens
Wateroverlast VI
Verkeer
Glasvezel
Braambergen
Vliegveld Lelystad
Vervoer
Veiligheid
Boswachterij
Ecudorp
Nobelhorst
Beverbos

Nieuwsbrief /
Bulletins 2015
Nieuwsbrief /
Bulletins 2014
Bulletins 2013
Bulletins 2012
Bulletins 2011
Bulletins 2010
Bulletins 2009
Oude bulletins

Lidmaatschap
Financiën
Nieuwsbrief
Meldpunt overlast
Over ons

2016

Op woensdag 20 januari 2016 heeft de belangenvereniging een gesprek gehad met Afvalzorg. Het lijkt alsof ze een doorstart

willen maken met hun overslagactiviteiten. Feitelijk zou hier begin 2016 een einde aan komen. We doen binnenkort verslag

van dit gesprek.

31 maart 2015 Afvalzorg onderzoek Braambergen

[ 31 maart 2015 ontving de BAH de volgende brief mbt stortlocatie Braambergen aan de Waterlandse weg

naast De Kemphaan]

Geacht bestuur Belangenvereniging Almere Hout,

Graag willen wij u informeren over de laatste stand van zaken rond het project Duurzaam Stortbeheer. Wellicht heeft u via de

website www.duurzaamstortbeheer.nl al vernomen dat er op drie stortlocaties in Nederland wordt overwogen om een tien

jaar durend onderzoek te starten naar het duurzaam beheer van gestort afval. Daarbij kan een stortlocatie al na één

generatie een veilige situatie opleveren en wordt het probleem niet doorgeschoven naar volgende generaties. Eén van deze

locaties is de stortplaats Braambergen. 

De werkzaamheden

Op Braambergen richt het onderzoek zich op de meest oostelijke heuvel. Er zullen na graafwerk voor het aanbrengen van

extra voorzieningen geen merkbare effecten optreden. De aanleg van de voorzieningen zal medio voorjaar 2016 starten. De

afdekking van de stortheuvel wordt aangevuld zodat overal minimaal één meter grond ligt. Na inzaaien en beplanten kan

(met instemming van alle betrokkenen) de heuvel worden opengesteld voor publiek. Het onderzoek vindt volledig

ondergronds plaats.

Informatiebijeenkomst

De voorbereidingen voor het onderzoek hebben veel tijd gekost. We verwachten dat binnenkort een zogenaamde Green Deal

tussen ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies en stortplaatsbeheerders wordt ondertekend. Er moeten daarna

nog veel stappen worden gezet. Als eerste wordt een informatiebijeenkomst voor u als omwonenden georganiseerd om uit te

leggen wat het doel van het onderzoek is en wat het onderzoek inhoudt.

Wij zullen u hiervoor een uitnodiging sturen zodra de datum bekend is. Wanneer u voor die tijd vragen heeft, kunt u

vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. Telefonisch via 088  801 08 01 of via email h.scharff@afvalzorg.nl.

Met vriendelijke groet,

NV AFVALZORG HOLDING

Heijo Scharff, projectleider

==================== 

De BAH zal u in de wijk informeren nadat we een gesprek met bovenstaande Afvalzorge Holding hebben

gehad. We wachten hun uitnodiging af.

BRAAMBERGEN

Onderstaand geven wij onze geschiedenis weer met de Afvalstortplaats Braambergen. Een deel van de berichten is eerder

gepubliceerd in BAHbulletins. De meest recente berichten staan bovenaan.



Verslag meeting Braambergendirectie op 10 mei 2007 

20 mei 2007

10 Mei j.l. was er weer een overleg met de directie van Braambergen. De stand van zaken is als volgt:

UW BIJDRAGE AAN EEN
LEEFBARE WIJK
U kunt ook lid van onze

belangenvereniging worden

voor 15, per jaar (jan  dec)

en dan houden wij u

incidenteel via onze

nieuwsbrief op de hoogte

over diverse zaken in onze wijk

en nabije omgeving; check ook

regelmatig onze website voor

nieuws. Lid worden? Klik

hieronder op de button, vul

het contactformulier in en

maak het lidmaatschap over op

NL06 SNSB 0903 383 942

t.n.v. Belangenvereniging

Almere Hout te Almere. U

ontvangt een bevestiging van

inschrijving; dit kan even

duren. Bedankt!

Met uw lidmaatschap geeft u

ons financiële ondersteuning

die we nodig hebben voor

flyers of posters in de wijk,

kosten website, secretariaat

beheer kopieën e.d. Voor

eventuele juridische bijstand

zullen we apart gelden werven

indien nodig.

Ontvang voortaan onze
nieuwsbrief als nieuw lid

WILT U MEER DOEN?
WILT U MEER DOEN DAN

UW LIDMAATSCHAP? DAT

KAN ALS ACTIEF LID

Als actief lid van onze

Belangenvereniging kunt u

meedenken met ons bestuur of

meehelpen in kleine

werkgroepen met een bepaald

onderwerp zoals

groenvoorziening,

wateroverlast, verkeer en

veiligheid, windmolens,

glasvezel e.d. U kunt zelf uw

inzet bepalen. Wij kunnen altijd

uw inzet gebruiken en

waarderen!

"Graag werken we samen

met u aan een mooi en

leefbaar Almere Hout!"

ACTUEEL NIEUWS



Voor ACTUEEL nieuws klik links

in de menubalk en kijk ook bij

de onderliggende pagina's

'ONZE BELANGEN'



http://www.bah-almerehout.nl/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/actueel-2015/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/contact/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/fotogalerij/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/links/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/activiteiten-bah/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/oosterwold/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/vogelhorst-ii/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/windmolens-in-almere-hout/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/grondwater/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/verkeer/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/glasvezel/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/braambergen/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/vliegveld-lelystad/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/vervoer/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/veiligheid/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/boswachterij/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/ecudorp/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/almere-hout-noord---beverbos/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/nieuwsbrief---bulletins-2015/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/bulletins-2014/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/bulletins-2013/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/bulletins-2012/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/bulletins-2011/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/bulletins-2010/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/bulletins-2009/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/oude-bulletins/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/contact/gratis-lid-worden/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/contact/donaties/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/contact/nieuwsbrief/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/contact/meldpunt-overlast/index.html
http://www.bah-almerehout.nl/contact/over-ons/index.php
http://www.bah-almerehout.nl/contact/index.php#451026a4de1021504
http://www.bah-almerehout.nl/contact/index.php#451026a4de1021504


21/04/2017 De BAH - Belangenvereniging Almere Hout - Vogelhorst I, II en Paradijsvogelweg, Prieelvogelweg.

http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/braambergen/index.html 2/9

Braambergen
 

Gedurende 2006 is er in totaal 140.00 ton afval gestort. In de eerste 4 maanden van 2007 is daar nog 44.000 ton bijgekomen.

De resterende stortcapaciteit bedraagt nog ongeveer 20.000 ton. De afsluiting van de Hollandse Brug voor vrachtverkeer is de

oorzaak van een verminderde aanvoer van afval. Toch zal ruim voor het einde van 2007 alle stortcapaciteit zijn opgebruikt.
 

Inmiddels is begonnen met het afwerken van de stortheuvels. Heuvel 11 zuid is in week 20 volgestort. Compartimenten 6 en 7

zijn geprofileerd en voorzien van een klankbordlaag. Op compartiment 8 t/m 10 is men bezig met het profileren en aanvullen van

de bovenlaag en taluds, waarna de klankbordlaag wordt aangebracht.
 

De ringgracht is op de vereiste diepte gebracht. Deze werkzaamheden hebben niet geleid tot geurklachten. De bagger is binnen

de inrichting verwerkt.
 

De bomen langs het binnen de inrichting gelegen Michauxpad fietspad zijn gerooid.
 

Overslagstation
 

Gedurende 2006 werd er 63.000 ton huisvuil overgeslagen. Deze hoeveelheid ligt binnen de vergunde 65.000 ton.
 

Er zijn afspraken voor het jaar 2007 voor het overslaan van Huishoudelijk Afval en GFT. 
 

Afvalzorg wil een contract voor 3 of 5 jaar met de gemeente Almere. 
 

Er is een verzoek van de gemeente Almere om papier en textiel over te slaan, ca. 10.000 ton op jaarbasis. Op 22 mei zal

gedurende twee weken een proef starten met het overslaan hiervan. 
 

De gemeente Almere is zich overigens nog steeds aan het beraden over het gebruik van het overslagstation in de nabije

toekomst.
 


 

Overlast van de vuilstort hebben we niet meer. De vraag wordt nu actueel wat er met het terrein gaat gebeuren. 
 

De eerste tekenen geven een beeld waar we mee in kunnen stemmen.
 

28 februari 2007 
 


 

Jaarverslag 2006 Braambergen
 

25 februari 2007
 

Het contact met de bedrijfsleiding van Braambergen verloopt de laatste jaren soepel en zonder noemenswaardige verschillen van

mening. De BAH en de bewoners van Almere Hout hebben zich er al enige tijd geleden bij neergelegd dat de vuilstort zijn

economisch bestaan zal uitdienen. Onze instemming hiermee wordt niet in de laatste plaats ondersteund door de ontwikkeling

van technologie en houding die samen hebben gezorgd voor minimalisering van de geuroverlast en een open communicatie

tussen betrokken partijen. 
 

Het bestaan van Braambergen als vuilstortplaats loopt door het opraken van de stortcapaciteit op zijn einde. Op 31 oktober 2006

was er nog 60.000 ton restcapaciteit. Deze zal in de loop van 2007 worden opgebruikt, waarna de definitieve afwerking van de

stortplaats ter hand wordt genomen. Dit behelst voornamelijk het aanbrengen van een zgn. klankbordlaag ter afdekking van de

bovenkanten en taluds van de stortheuvels, welke wordt afgewerkt met een laag grond.
 

De eigenaar van Braambergen, Afvalzorg, de gemeente Almere en Staatsbosbeheer hebben een convenant gesloten over de

ontwikkeling van een recreatiepark waarvan de stortplaats onderdeel zal gaan uitmaken.
 

Afvalzorg streeft ernaar om in 2012/2013 de stortplaats afgewerkt te hebben. Zij is hiervoor echter afhankelijk van de overige

convenantpartijen.
 

Er waren gedurende 2006 geen klachten, een teken dat de geurproblematiek onder controle is.
 

Op het terrein van Braambergen bevindt zich ook een overslagstation dat gebruikt wordt door de Gemeente Almere voor het

transport en afvoer van het Almeerse huisvuil. Al enige tijd is er een discussie gaande of de gemeente Almere dit station wil

handhaven of wil verplaatsen naar een locatie aan open water. Verplaatsen betekent enerzijds kapitaalverlies door de sloop van

een nog prima functionerend overslagstation en de bouw van een nieuw overslagstation, anderzijds een aanzienlijke

kostenbesparing door het wegvallen van een extra overslag en vervoerschakel. Dit lijkt voer voor financiële deskundigen die

voor de betalers van de gemeentelijke afvalheffing de meest voordelige oplossing zullen moeten aandragen.
 

In 2007 staan weer 2 ontmoetingen met Braambergen op de agenda, waarvan wij op deze site verslag zullen doen.
 


 

Bijpraten op Braambergen
 

10 november 2005
 

De centrale vraag als we denken aan Braambergen is: wanneer gaat Braambergen definitief dicht. Dit heeft te maken met het

feit dat we vinden dat een Afvalstortbedrijf niet thuis hoort in een bosgebied en zeker niet vlak naast onze woonwijk.
 Zo eenmaal per half jaar vindt er een bespreking plaats tussen de Braambergendirectie en leden van de BAH met als doel het

doorspreken van de stand van zaken op weg naar het een definitief staken van het storten van afval en, na afwerking van de

afvalbergen, het definitief sluiten van Braambergen. 
 

De stand van zaken
 

Op 1 januari 2005 was de resterende stortcapaciteit ca. 200.000 m3. 
 Vanaf 1 januari tot 1 november 2005 werd er 140.000 m3 gestort; de resterende capaciteit bedraagt nog ca. 60.000 m3. Rond 1

januari 2006 worden nieuwe officiële metingen gedaan die deze cijfers kunnen bijstellen. 
 De grote aanvoer werd veroorzaakt door één grote klant – project De Sniep (totaal stortvolume ca. 173.000 m3), maar na

storting van 140.000 m3 is dit project voortijdig stil komen te liggen. Om dit grote project te kunnen verwerken werden kleinere

klanten naar de stortplaats aan de Zeeasterweg Lelystad verwezen.
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Omdat de aanvoer van stortafval thans gering is, wordt de einddatum van het storten (1 maart 2005 – einde vergunning) zeer

waarschijnlijk niet gehaald. Er is namelijk dan nog stortcapaciteit over en Afvaldeponie is wettelijk verplicht alle stortcapaciteit de

benutten alvorens ze tot sluiten van de stortplaats kan overgaan.
 De markt voor stortafval is erg moeilijk: de aanvoer van stortafval neemt af door concurrentie uit het buitenland, door betere

scheiding, recycling en verfijning van verbrandingstechniek waardoor er minder schadelijke stoffen in de atmosfeer worden

uitgestoten, waardoor het volume voor deze techniek toeneemt, ten koste van de volume te storten afval.
 

Verwachting voor de einddatum van stortingen is dus nu bij de huidige (geringe) aanvoer medio tot eind 2006. 
 

Nieuwe stortvergunning 
 De stortvergunning loopt tot 1 maart 2005. Dank zij de vooruitziende blik van Afvaldeponie is er op 1 april 2005 een nieuwe

vergunning aangevraagd voor 5 jaar (storten) en 10 jaar (overslag).
 De Braambergen directie heeft stellig verklaard dat de vergunningsaanvraag geen aanvraag bevat voor capaciteitsvergroting. De

BAH heeft echter nog steeds geen kennis kunnen nemen van de inhoud van de vergunningaanvraag. Na publicatie hiervan zal de

BAH deze echter grondig bestuderen en naar aanleiding van de bevindingen een standpunt innemen.
 

PostBraambergen situatie 
 Er zijn geen concretere plannen voor Braambergen dan sinds de laatste vergadering. Die zijn kort samengevat: De Kemphaan en

Braambergen worden een kerngebied in het totaalplan van het Almeerderhoutse bosgebied. Zie hiervoor de informatie elders op

deze website.
 

Poststort werkzaamheden aan de gesloten stortheuvels 
 In 2006 worden de compartimenten 6 t/m 10 (de notoire stankheuvels) voorzien van nieuwe taluds. Daartoe wordt de huidige

afdeklaag afgegraven waarna de taluds worden voorzien van een zgn. klankbordlaag (een harde en stabiele laag) welke in

oktober/november 2006 definitief wordt afgedekt met speciale folie en schone grond. Afhankelijk van de voortgang van het

"zettingproces" wordt de top definitief afgedekt gedurende 2007. Uit de compartimenten 6 t/m 10 komt thans nog maar weinig

stortgas (dat de stinkende component H2S  zwaveloxide=rotte eieren bevat). Voorafgaand aan de afdekking van compartiment

6 t/m 10 wordt een horizontaal gasonttrekkingsysteem aangebracht dat het laatste uittredende gas afvangt. 
 De compartimenten 11 noord, 12 west en 12 oost (welke liggen aan de Hoge Vaart) zijn volgestort, exclusief de opritten, die nog

nodig zijn voor de afwerkingwerkzaamheden. De reststortcapaciteit (ca. 60.000 m 3) zit in compartiment 11 zuid, waar ook

asbest in zgn. bigbags wordt gestort. De aanvoer van asbest is momenteel niet meer dan 10% van het totale stortvolume. 
 

Klachten stankoverlast sinds 7 april jl. 
 Er waren in totaal 5 klachten, waarvan 2 werden veroorzaakt door mestuitrijdende boeren. De 3 "geldige" klachten werden

veroorzaakt door het onverwacht draaien van de wind. De stank veroorzakende werkzaamheden werden gestaakt en de stank

verdween snel.
 

Meldingen
 Braambergen heeft in de afgelopen periode enkele "meldingen" gedaan. Eenmaal zat er ziekenhuisafval tussen de aanvoer

(hetgeen verboden is) en er was een melding/aankondiging dat er op 23 april 2006 een internationale mountainbike wedstrijd op

Braambergen wordt gehouden.
 

In het voorjaar van 2006 heeft de BAH opnieuw een ontmoeting met de Braambergendirectie.
 


 

Verslag overleg BraambergenBAH
 

7 april 2005
 

Na een periode van enige verkoeling in de relatie met Braambergen heeft op 7 april j.l. in een positieve sfeer weer overleg

plaatsgevonden met leden van de Braambergendirectie in aanwezigheid van van enkele medewerkers (o.a. van Stadsreininging)

van de gemeente Almere.
 

Allereerst is de ‘eindbestemming’ van Braambergen besproken. Mevrouw Schotman (gemeente Almere) gaf aan dat de gemeente

vindt dat Braambergen uiteindelijk integraal onderdeel uit moet gaan maken van de boswachterij Almeerderhout. Braambergen

moet dus publiekelijk toegangkelijk worden. Het is niet de bedoeling dat er bijv. een skischans komt in een ‘gesloten doos’

(concept van Velzen).
 

Waar men nu aan denkt is een fietspad dat via een brug over de hoge vaart op ca. 6 m hoogte Braambergen binnenkomt, zich

dan door een ‘Canyon’ naar ca. 9 m omhoog slingert en dan weer naar beneden. Op het hoogste punt zou een uitzichttoren van

ca. 25 m hoogte moeten verrijzen met zicht richting zuidwest.
 

In verband met de beperking die de afdeklaag van 1m stelt kunnen op de heuvels slects struiken en kleine bomen groeien. Op

sommige plaatsen kan de afdeklaag dikker worden, zodat er ook grotere en andersoortige bomen kunnen worden geplant. Ook

kleine bouwsels op de heuvels behoren tot de mogelijkheden. De gemeente en Afvalzorg hebben in het voorjaar een overleg om

te bepalen wat er precies op de heuvels zou kunnen komen. De stortplaats in Velzen is een voorbeeld van een eindbestemming.

Velzen is ca. 25 jaar ouder dan Braambergen.
 

Met betrekking tot de einddatum van activiteiten op Braambergen is het laatste inzicht dat de stortplaats in het voorjaar van

2006 is volgestort. Na zetting van de stortheuvels kan dan over ca. 5 jaar overgegaan worden tot afdekking. In die periode dient

er dus definitieve duidelijkheid te komen over de inrichting van de eindbestemming.
 

Vooralsnog maakt het overslagstation deel uit van de plannen rondom de eindbestemming Braambergen. Tijdens de vergadering

werd wel duidelijk dat er een spanning is tussen enerzijds de bedrijfseconomische belangen om het overslagstation open te

houden, anderzijds de keuze voor het ‘natuurgebied’ Almeerderhout waarin een overslag niet past. Hoewel het overslagstation

nog in de plannen staat, wordt er binnen de gemeente wel gestudeerd op alternatieve locaties. Er wordt o.a. gekeken of er een

overslagstation aan het water kan worden gebouwd, zodat de afvoer vanuit Almere naar de vuilverbranding in Alkmaar via het

water kan worden gerealiseerd (thans vanuit Lelystad). Als die plaats niet gevonden kan worden, dan ligt het voor de hand om
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het overslagstation op Braambergen te laten bestaan. De heer Bouweriks (hoofd. stadsreiniging Almere) geeft aan geen

bedrijfseconomisch belang te zien om in die situatie tot verplaatsing over te gaan.
 

Het overslagstation zal op enig ogenblik overgedragen moeten worden van Afvalzorg aan de gemeente. Hoe later dat gebeurt,

hoe lager de prijs zal zijn (afschrijving). Afvalzorg is er dus op gebrand om het overslagstation zo snel mogelijk over te dragen;

de gemeente heeft natuurlijk geen haast.
 

In het najaar is er weer een bijeenkomst gepland.
 


 

Stankoverlast 
 

24 december 2004
 

De laatse weken van het jaar zijn wij, Almere Houtbewoners, weer eens geplaagd door stankoverlast welke veroorzaakt werd

door Braambergen. Een aantal bewoners, waaronder leden van de BAH, heeft de moeite genomen te bellen met het milieu

meldpunt (0320 265400) van de provincie Flevoland. Een attente medewerker van deze dienst wist na contact met de

Braambergendirectie te melden dat de geur werd veroorzaakt door het gebruik van slib voor de afdekking van stortheuvels. Dit

slib wordt na aanvoer een tijdje opgeslagen waarbij het gaat rotten. Als het daarna verwerkt wordt komen de rottingsgassen vrij

en wordt onze wijk bij wind uit zuidwestelijke richting getracteerd op een stankgolf. 
 

Het verwerken van slib is overigens een nieuwe techniek welke men in gebruik heeft genomen voor de eerste afdekking van

volgestorte heuvels. Tevens verwerft Braambergen uit de verwerking van het slib extra inkomsten (uiteraard).
 

De gesprekken terzake tussen Braambergen en de provincie heeft er toe geleid dat de Braambergendirectie heeft toegezegd de

slibverwerking op korte termijn te staken, danwel zodanig in te richten dat de stankoverlast geminimaliseerd wordt.
 

Uw webmaster heeft de afgelopen week zijn neus goed de kost gegeven en niet veel meer geroken. Met de provincie is

afgesproken dat zij er direct weer bovenop springen als er nieuwe meldingen van stankoverlast binnenkomen. Het is dus zaak bij

overlast direct het milieumeldpunt (0320 265400) te bellen.
 


 

Kwaliteit Communicatie en Asbest 
 

6 november 2003
 

Over Braambergen is er het laatste jaar veel nieuws en commotie geweest. Eerst was er de vergunningaanvraag om

asbesthoudende grond te mogen storten. Toen bleek tijdens een voorlichtingsavond dat Braambergen al geruime tijd

asbesthoudend afval aan het storten is geweest "als proef", waarvoor geen vergunning was aangevraagd. Enig rekenwerk bracht

aan het licht dat de proef had bestaan uit het storten van vele tonnen (honderden truckloads) vervuild materiaal in zgn. big

bags. Vervolgens brak er in het asbestdepot van Braambergen brand uit, die bijna een uur kon woeden voordat er alarm werd

geslagen. Onze wijk ontsprong de dans (van neerdwarrelende asbestdeeltjes) doordat er die avond toevalling geen wind was.
 

De hele gang van zaken bij Braambergen geeft de betrokken BAH leden een gevoel van onbehagen. Het is gebleken dat de

Braambergen directie niet zo open met ons communiceert als ze ons wil doen geloven. Ook de procedures en afhandeling tijdens

en na de brand geven ons het gevoel dat er op het terrein van de veiligheid nog wel het een en ander te verbeteren is.
 

Inmiddels heeft Braambergen de vergunning voor het storten van asbesthoudend afval aangevraagd en verkregen. BAH heeft

bezwaar gemaakt, maar dat heeft niet mogen baten en de trucks met asbesthoudend materiaal rijden af en aan.
 

Binnenkort hopen we weer een bespreking te hebben met de Braambergendirectie en zullen zaken zoals het meetregime verder

aan de orde worden gesteld.
 

We houden u op de hoogte.
 


 

BRAAMBERGEN  oude bulletins
 

Uit bulletin van maart 2003
 

Uitbreiding Stortvergunning 
 De BAH wil de wijkbewoners door middel van dit BAH nieuws op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen van de

vuilstortplaats Braambergen. De eigenaar van vuilstortplaats Braambergen, Afvalzorg Deponie heeft bij de provincie Flevoland

een aanvraag ingediend om de huidige stortingsvergunning te wijzigen. Ze hebben dit gedaan om meer soorten afval te mogen

storten waaronder asbesthoudende grond en puin. Voor de BAH is deze verruiming niet aanvaardbaar. De afgelopen 10 jaar heeft

de BAH met succes gestreden tegen de (stank)overlast van Braambergen. Met deze verruiming vreest zij nieuwe overlast en

ellende, ondanks het feit dat men beweert dat met de verruiming Braambergen eerder vol zal zijn. Daarop zitten we niet meer te

wachten. Teneinde u als wijkbewoner op de hoogte te brengen van deze verruiming geven wij onderstaand de letterlijke tekst

weer zoals ons is toegezonden door de eigenaar van Braambergen, Afvalzorg Deponie:
 

De aanleiding voor de vergunningswijziging is gelegen in Europese regelgeving die een andere indeling van Afvalstoffen in

Nederland heeft veroorzaakt. Bestaande vergunningen sluiten niet helemaal aan op die systematiek en moeten derhalve worden

aangepast. Daarnaast biedt de nieuwe regelgeving wat ruimte om afvalstoffen die eerder niet op Braambergen gestort konden

worden nu wel te storten. Tenslotte is er nieuw landelijk beleid met betrekking tot het afstorten van asbesthoudende grond en

puin.In veel bodemsaneringsprojecten is sprake van een lichte asbestverontreiniging waardoor storten de enige verwerkingsoptie

is. Voorheen moesten ontgraving en verwerking onder de meest strikte asbestcondities worden uitgevoerd. Dit maakte de

saneringen zo kostbaar dat ze op de lange baan geschoven werden en blootstelling in de leefomgevingen mogelijk bleef. Op

basis van proefprojecten (o.a. bij Afvalzorg Deponie op stortplaats Nauerna) is door de Arbeidsinspectie vastgesteld dat de
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asbestvezels vanwege hechting aan de vochtige grond bij ontgraving onder iets minder strenge condities ook niet verspreiden.

De saneringen kunnen zo met hetzelfde lage risico en beschermingsniveau toch worden uitgevoerd. Als de vergunningswijziging

gerealiseerd wordt, biedt het Afvalzorg Deponie meer mogelijkheden om de stortplaats te vullen voor april 2006. (de vergunning

van de stortplaats eindigt in april 2006). De wijziging richt zich op de volgende aspecten:
 

•los storten van asbesthoudende bulkmaterialen;
 

•storten van shredderafval (voor zover geen gevaarlijk afval);
 

•op, overslag en zeven veegvuil ter behoeve van hergebruik;
 

•opslag en inkeuring van cat. 1 en 2 grond en bouwstoffen".
 BAH maakt bezwaar tegen dit voorstel tot vergunningswijziging en zal de benodigde bezwaarprocedures in gang zetten. De

Afvalzorg Deponie heeft aangekondigd een informatieavond te willen beleggen.
 


 

Uit bulletin van december 2002 
 Sinds het vorige bulletin van de BAH is er regelmatig overleg geweest met de Afvaldeponie over de ontwikkelingen rondom de

vuilstort. Dit betrof zowel de geuroverlast, de maatregelen om deze te beperken als het tijdstip van definitieve sluiting.
 

De getroffen maatregelen die mede op ons aandringen zijn genomen hebben in ieder geval tot een vermindering van de overlast

gezorgd, al zijn er nog momenten dat men aanwezigheid van Braambergen in onze wijk waarneembaar is aan de geur. Om

vooral in de winter de geur uitstoot nog verder te beperken is de Afvaldeponie er toe overgegaan om het zogenaamde SmelllWell

systeem te vervangen. Hiertoe worden drainage buizen een 40 centimeter onder het oppervlakte ingegraven waardoor, zonder

dat er water in het systeem loopt met de kans op bevriezing, het opvangen van het stankveroorzakende methaangas blijvend

kan plaats vinden. Dit gas wordt vervolgens verbrand.
 

Ondanks al de getroffen maatregelen, naast boven beschreven actie wordt er ook elke avond een laag grond aangebracht op het

vers gestorte afval, blijft er kans bestaan op stank overlast.
 

Wij als BAH blijven daar op letten, maar ook uw medewerking wordt hierin op prijs gesteld.
 

De BAH adviseert iedere bewoner bij stankoverlast te blijven bellen naar de Milieudienst van de Provincie Flevoland telnr. 0320 

265400, 24 uur per dag.
 

Dan de sluiting van Braambergen.
 

De planning is nog steeds dat dit in 2006 gaat gebeuren, al houdt Afvaldeponie wel een slag om de arm in verband met de

hoeveelheid afval die ter storting aangeboden wordt. Mocht de sluitingsdatum onverhoopt veel later komen te liggen dan kunt U

er van op aan dat De BAH de vergunningverlening zeer kritisch op de voet zal volgen en zonodig afgifte zal proberen te

verhinderen.
 


 

Uit bulletin van december 2001
 De BAH voert al langere tijd overleg met de eigenaar van de vuilstortplaats Braambergen de Afvalzorgdeponie en met

gedeputeerde de Raad van de Provincie Flevoland over de stankoverlast in onze woonwijk. Beide overleggen hebben onder

andere geleid tot het verbod van het storten van brandbaar huishoudelijk afval en maatregelen om de stankoverlast te doen

verminderen, zoals het Smell Well systeem waarover u door Afvaldeponie geïnformeerd bent. Tevens zijn op aandringen van de

BAH de afgelopen jaren diverse geuronderzoeken uitgevoerd.
 

Het laatste geurrapport geeft aan dat, ondanks alle maatregelen de geuremissies ten opzichte van de geurrapporten van 1996 en

1999 zijn toegenomen. Het geurrapport geeft een binnenste (bepalend voor nieuwbouw) en een buitenste (bepalend voor

bestaande bouw aan) De binnenste contour raakt onze wijk niet en heeft dus geen consequenties voor de afdeling Handhaving

van de Provincie. Voor de te bouwen wijk Overgooi is er wel een probleem. Er is nu slechts een partiele

bestemmingsplanwijziging goedgekeurd voor de eerste fase van Overgooi dat buiten de contouren zou vallen.
 

De Avalzorgdeponie verwacht dat in 2004 het compartiment op de vuilstort met de grootste "geuruitworp" afgedicht kan worden.

De verwachting is dat in 2007 de gehele stortplaats afgedicht zal zijn.
 

De afgelopen weken hebben de stortheuvels helaas weer van zich laten ruiken. In grote delen van onze wijk is er met name 's

avonds en 's nachts sprake van forse stankoverlast.
 

De BAH adviseert iedere bewoner bij stankoverlast te blijven bellen naar de Milieudienst van de Provincie Flevoland

telefoonnummer 0320265400, 24 uur per dag bereikbaar.
 


 

Uit bulletin van februari 2001
 De BAH voert al langere tijd overleg met de eigenaar van de vuilstortplaats Braambergen de Afvalzorgdeponie en met

gedeputeerde de Raad van de Provincie Flevoland over de stankoverlast in onze woonwijk. Beide overleggen hebben onder

andere geleid tot het verbod van het storten van brandbaar huishoudelijk afval en maatregelen om de stankoverlast te doen

verminderen, zoals het Smell Well systeem waarover u door de Afvaldeponie geïnformeerd bent. Tevens is op aandringen van de

BAH in het najaar van 2000 wederom een geuronderzoek uitgevoerd door de Provincie. Het geurrapport geeft aan dat, ondanks

alle maatregelen de geuremissies ten opzichte van de geurrapporten van 1996 en 1999 zijn toegenomen. Verder is vastgesteld

dat de geurcontouren binnen de woonwijk (met name fase A en C) vallen in tegenstelling tot eerdere geurrapporten. Het aantal

telefonische klachten geregistreerd bij de Milieudienst van de Provincie is echter sterk teruggelopen.
 

De Provincie heeft naar aanleiding van het laatste geurrapport toegezegd op korte termijn nogmaals een geuronderzoek uit te

voeren daar er tussen de Afvalzorgdeponie en de Provincie discussie bestaat over de verwerking en uitvoering van het

geuronderzoek.
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De BAH is van mening dat het onaanvaardbaar is om te wachten op een nieuw geurrapport en heeft bij de Provincie

aangedrongen op nog meer aanvullende maatregelen om de stankoverlast te beperken.
 

De BAH adviseert iedere bewoner bij stankoverlast te blijven bellen naar de Milieudienst van de Provincie Flevoland telnr. 0320 

265400, 24 uur per dag.
 

en uit Structuurplan en Milieu Effect Rapportage Almere Hout
 

Braambergen
 

De BAH heeft bezwaar gemaakt tegen het feit dat in het Structuurplan de problematiek zeer summier en onjuist is weergegeven.

De BAH heeft om een duidelijk standpunt van de Gemeente Almere gevraagd ten aanzien van de problematiek en de toekomst

van de vuilstortplaats Braambergen.
 


 

Uit bulletin van juni 1999 
 

.....en wat is er verder gebeurd na de infoavond 9 maart.....
 Na een overweldigende opkomst (350 bewoners), waarvoor de BAH een ieder nogmaals hartelijk wil bedanken, is de boodschap

die wij de Gemeente Almere, Provincie en Afvaldeponie hebben willen meegeven over ons ongenoegen m.b.t. de vuilstort

Braambergen zeer duidelijk overgekomen.
 

Het resultaat van deze avond is dat onderstaande ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn geraakt:
 

•De Gemeente heeft inmiddels een geurfilter geplaatst ter hoogte van de vijver. 
 •De Gemeente heeft in samenwerking met de Afvaldeponie de omlegging van de percolaatleiding bijna voltooid. Hierdoor kan

overloop van percolaatwater afkomstig van de vuilstort Braambergen niet langer meer in onze vijver geschieden. 
 •De Gemeente heeft een bodemonderzoek laten verrichten naar eventuele vervuiling van de vijver. Het rapport is hierover nog

niet gereed. Telefonisch is meegedeeld dat de vijver volgens de milieunormen niet vervuild is. De BAH heeft gelijktijdig een

contraexpertise laten uitvoeren door een parkbewoner, ook dit onderzoek leverde geen verontrustende uitslagen op. 
 •Vertegenwoordigers van de BAH hebben een persoonlijk onderhoud gehad met gedeputeerde W. de Raad van de Provincie

Flevoland. In dit gesprek is toegezegd dat de Provincie het reilen en zeilen van Braambergen nadrukkelijker zal volgen. Tevens is

toegezegd dat er een geuremissieonderzoek gestart zal worden en in overleg met Afvaldeponie een aarden wal en beplanting

gerealiseerd zal worden ter hoogte van de Vaart. Een dergelijke aarden wal moet voorkomen dat bewoners van AlmereHout nog

jaren tegen de graafmachines en vrachtauto's op Braambergen moeten aankijken. 
 

•De BAH heeft periodiek overleg met dhr. Krom van Afvaldeponie. 
 •Het gasontrekkingssysteem voor de stortheuvels 6,7 & 8 is later dan 1 mei in werking gesteld. Na deze datum is de wijk helaas

nog enkele malen met duidelijke stankoverlast geconfronteerd. Dit is aanleiding geweest voor de Provincie om de Afvaldeponie

ter verantwoording te roepen. 
 Indien Braambergen weer van zich laat ruiken, raden wij u aan uw klacht te blijven doorbellen aan de Milieudienst van de

Provincie Flevoland (0320  26540).
 

En wat is er nog niet gebeurd.
 

•De stortheuvels 9 &10 zijn bijna vol. Het gasontrekkingssysteem voor deze stortheuvels moet echter nog gerealiseerd worden.

Op dringend verzoek van de Provincie moet de Afvaldeponie dit systeem nog voor de winter aanleggen. Een herhaling van de

stankoverlast bij het aanleggen van het gasontrekkingssysteem afgelopen winter mag volgens de Provincie niet meer voorkomen.

•Momenteel wordt er al gestort op heuvel 11, die nabij de Vaart is gelegen. Ook hier is nog geen gasontrekkingssysteem

aangelegd. 
 

•Braambergen is nog niet gesloten...... 
 

Geuremissieonderzoek in de wijk
 

In opdracht van de Provincie Flevoland is door het ingenieursbureau Witteveen en Bos een geuronderzoek uitgevoerd.
 Het doel van het geuronderzoek is om de geurdracht (geurreikwijdte) vast te stellen. Het onderzoek is uitgevoerd onder

gestandaardiseerde weersomstandigheden (zuidwestenwind, geen regen etc.). Het geurpanel bestaat uit Nederlanders met een

gemiddeld reukvermogen; de leden van het geurpanel mogen bijvoorbeeld ten tijde van het onderzoek geen parfum of andere

luchtjes met zich meedragen ,die het geuronderzoek zouden kunnen verstoren.

De vastgestelde geurdracht, na ongeveer 3 à 4 metingen, wordt teruggerekend naar een totale geuremissie voor wat betreft

Braambergen. Dit gegeven wordt weer verrekend naar een jaargemiddelde (gerekend over alle gemiddelde

weersomstandigheden).
 

In de vergunning van vuilstortplaats Braambergen wordt ook uitgegaan van dit jaargemiddelde.
 Het idee dat dit geuronderzoek slechts uitgevoerd moet worden bij veel stankoverlast ('s nachts en bij mist of sterke

temperatuursdaling) wordt door het onderzoeksteam ontzenuwd. Dat er sprake is van stankoverlast is iedere partij duidelijk.

Vastgesteld moet worden hoever de geurdracht reikt over het hele jaar en of deze waarde binnen de gestelde waarde, zoals

beschreven in de vergunning, valt.
 Het rapport wordt over een maand verwacht, maar nu kan al gezegd worden dat bij dit laatste onderzoek bij 1 meting

geurdracht werd aangetoond in de woonwijk!
 

De Provincie heeft het voornemen om in december, na alle werkzaamheden op de stortplaats, het geuronderzoek nogmaals te

herhalen. De kosten per afgerond geuronderzoek (3 à 4 bezoeken) zijn fl 25.000,.
 


 

Uit bulletin van maart 1999 
 

Infoavond 9 maart 1999
 

Na ruim 3 jaar van procederen is er op 21 januari j.1. een eind gekomen aan de slepende affaire rond Braambergen door de

uitspraak van de Raad van State. Helaas hebben wij de zaak verloren! De rechter heeft ons op een aantal punten niet
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ontvankelijk verklaard en alle andere aangevoerde argumenten zijn ongegrond verklaard. Hiermee hebben wij de hele mogelijke

rechtsgang doorlopen en zijn de juridische mogelijkheden uitgeput. Gevolg van de uitspraak is dat de Afvaldeponie door mag

gaan met het exploiteren van Braambergen inclusief de stortheuvels 11 en 12, die vlak naast de Vaart liggen. Dit zal voor de

toekomst betekenen, dat tot minstens 2005 30 duizend ton afval inclusief brandbaar huishoudelijk afval per jaar gestort mag

worden.
 

De ontwikkelingen volgen elkaar inmiddels in snel tempo op. U heeft, op ons dringende verzoek, een brief van de Afvaldeponie

gekregen, waarin werd uitgelegd waar de stankoverlast vandaan kwam die de laatste maanden onze wijk teisterde. Ook werd

daarin een informatienummer genoemd, waar u uw klachten kunt deponeren. De stankoverlast wordt veroorzaakt door

gasvorming op de vuilstortplaats en door het niet functioneren van de pomp installatie, die het afvalwater (percolaat) van de

vuilstortplaats door onze wijk pompt. We hebben daarop de gemeente aangeschreven en geëist dat de leiding om de wijk heen

gelegd wordt en dat er een onderzoek komt naar de vervuiling van de vijver, gevolgd door een schoonmaak. Op 3 maart komt er

een gesprek met de huidige, nieuwe wethouder over deze zaak. Intussen hebben wij ook op 16 februari j.1. een eerste gesprek

gehad met de Afvaldeponie over hoe nu verder met Braambergen. Dat was een constructief gesprek en er is afgesproken

regelmatig overleg te hebben. Men is zeer bereid met ons te overleggen over allerlei zaken en om, indien mogelijk, aanpassingen

uit te voeren.

U heeft inmiddels van de gemeente Almere en de Afvaldeponie een uitnodiging gekregen voor een infoavond in de Golfclub op 9

maart a.s. Wij verzoeken u allen met klem op deze avond aanwezig te zijn en uw vragen schriftelijk in te zenden aan de

gemeente, indien:
 

•U niet wilt hebben dat uw woongenot nog langer aangetast wordt door de stankoverlast. 
 

•U constructief mee wilt denken en praten over oplossingen, die de overlast kunnen beperken. 
 •U, het net als de BAH, onaanvaardbaar vindt, dat al het overtollige huishoudafval uit de gehele Randstad gestort mag worden in

onze "achtertuin"(ondanks het feit dat wij hier juridisch niets meer aan kunnen veranderen). 
 

•U de activiteiten van de BAH, waarbij 10 vrijwilligers reeds jarenlang uw belangen proberen te behartigen, ondersteunt.
 


 

Uit bulletin van september 1998 
 Zoals velen van u direct van de provincie hebben vernomen, zijn de ingebrachte bezwaren tegen het Randstad Stortplan door

gedeputeerde staten met een herhaling van hun eerder ingenomen standpunten van de hand gewezen. Steeds duidelijker wordt,

dat men vooral om financiële redenen de exploitatie wil voortzetten.
 

Zaterdag 24 september j.l. hebben wij als BAHbestuur op de open afvaldag op ludieke wijze nog eens onze bezwaren tegen de

vuilstort duidelijk gemaakt.
 

Met mondkapjes zijn we de stortplaats opgegaan, waar we al snel werden aangesproken door gedeputeerde Van Hemmen,

verantwoordelijk voor het afvalbeleid en de directeur van de Afvaldeponie. Er ontstond een hele discussie over het beleid van de

afgelopen jaren en de toezegging over sluiting, die in het verleden gedaan is en de procedures, die we tot nu toe aangespannen

hebben. De directeur gaf aan dat hij ons ettelijke malen had uitgenodigd om te komen praten, maar wij hebben ons altijd op het

standpunt gesteld, dat praten geen zin heeft en dat de stortplaats gewoon dicht moet. We hebben uiteindelijk aangegeven te

willen wachten met praten op de uitspraak van de Raad van State. De hoofdzaak dient eindelijk op 26 oktober a.s. om 10.45 uur

in Den Haag en de uitspraak zal er dan hopelijk voor het eind van het jaar zijn.
 

We kregen nog een rondleiding over Braambergen en zagen dat de voorbereidende werkzaamheden voor het klaar maken van

de heuvels 11 en 12, die aan de Hoge Vaart liggen, in volle gang zijn. Eerst komt er als voorbelasting nog een zandwal van 12

meter hoog. Helaas heeft de rechter van de zomer de schorsing opgeheven, die wij twee jaar geleden voor elkaar hadden

gekregen. Met als argument een noodsituatie. Eind van dit jaar zijn de laatste stortheuvels op het oude terrein vol en moet men

gaan storten op 11 en 12. Daar is nog plaats voor 800.000 ton afval en het duurt in principe tot 2006 eer die vol zijn. Tenzij men

overal vandaan het afval aansleept, dan kan Braambergen sneller dicht.
 


 

Uit bulletin van juni 1997 
 De belangrijkste zaak, waarbij wij bezwaar maken tegen het verlenen van een nieuwe uitbreidingsvergunning voor Braambergen

ligt nog steeds bij de Raad van State. De rechter heeft opdracht gegeven aan de Adviseur Milieuberoepen opnieuw een

onderzoek in te stellen naar een aantal punten waarover de rechter nog duidelijkheid wil hebben. Dat betekent dat de zaak niet

meer voor de zomer behandeld zal worden.
 

Verder zijn wij door de Commissie Bezwaar en Beroep van de Gemeente Almere gehoord over de bouw van het overslagstation.

De commissie heeft in haar advies aan B&W bijna al onze bezwaren verworpen. De commissie oordeelt dat de komst van een

overslagstation slechts een geringe afwijking van het bestaande planologische regime is en dat er vergeleken met de huidige

situatie geen nadelen verbonden zijn aan de komst van zo'n station. Bovendien ligt het op 1 km van de wijk en brengt voor

bewoners geen extra overlast met zich mee. Verder is de commissie niet gebleken van concrete toezeggingen aan ons dat

Braambergen gesloten zou worden. B&W hebben dit advies overgenomen met als gevolg dat we naar de president van de

rechtbank in Zwolle gaan om schorsing van de bouwvergunning te vragen. Die zaak zal waarschijnlijk eind augustus dienen.
 

De provincie heeft intussen een onderzoek laten doen naar de geurhinder. Daarvoor zijn snuffelaars (mensen met goede

neuzen?) op pad geweest en die hebben in de wijk lopen snuffelen. Op 3 dagen bij de, naar onze mening, verkeerde

windrichting. Bovendien was het toen geen broeierig weer, het vroor, dus dan stinkt het niet. Technisch gezien is er helaas niets

op het rapport aan te merken naar de mening van de door ons ingeschakelde deskundige.
 

Maar geurbeleving blijft natuurlijk subjectief.
 

Verder is opvallend dat wethouder Woudenberg in een interview in het Ekstergekras zegt dat de gemeente overweegt een

overslagstation buitendijks bij industrieterrein de Vaart aan te leggen, zodat het afval over water naar Alkmaar vervoerd kan

worden.
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Uit bulletin van januari 1997 
 Inmiddels hebben we de gemotiveerde uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

binnen.
 

Met betrekking tot de uitbreiding van de stortplaats met de stortheuvels 11 en 12 merkt de Voorzitter op dat een dergelijke

capaciteit, gelet op het onderzoeksverslag van de Adviseur beroepen Milieubeheer, voor naar verwachting meer dan 40 jaar

toereikend zal zijn. Het provinciaal Milieubeleidsplan heeft het echter over capaciteit tot 2002, waarvoor de huidige capaciteit

voldoende is.
 

Vraag is nu of dit zich verdraagt met de uitbreidingsplannen en dat vergt zijns inziens. nader onderzoek. Aangezien er voldoende

stortcapaciteit is tot 2002 schorst de Voorzitter de vergunning voor de stortheuvels 11 en 12 bij de Vaart. De overwegingen

geven goede hoop voor de bodemprocedure die naar verwachting voor de zomer zal plaatsvinden.
 

Tegen de op 31 december verleende bouwvergunning voor een overslagstation hebben we inmiddels een zeer uitgebreid

bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Almere. Eerder aangevoerde bedenkingen, zoals o. a. het nut van deze locatie i.p.v. de

Vaart voor een overslagstation, het feit dat het volgens ons slechts een geldkwestie betreft, omdat men het station à raison van

3 miljoen gulden van Rijkswaterstaat 'cadeau' krijgt en het voornemen van de gemeente om het vervoer naar Alkmaar over het

water te laten plaatsvinden, zijn opnieuw genoemd. Maar ook hebben we nog een aantal formeeljuridische bezwaren

aangevoerd.
 

Ook is het verzoek gedaan aan de president van de rechtbank te Zwolle om de bouwvergunning te schorsen. Dit verzoek zal op

zeer korte termijn behandeld worden.
 

We hebben dit verzoek gedaan uit naam van een kleine groep bezwaarden om procestechnische redenen.
 

We hebben in de stukken aan de president echter wel duidelijk gemaakt dat het gaat om een zeer grote groep (de oorspronkelijk

152 bezwaarden). Anders moet iedereen de griffierechten betalen.
 

In november hebben we op grond van een persbericht, waarin werd aangekondigd dat Noordhollands vuil op Braambergen

gestort gaat worden, een brief met onze verontwaardiging dienaangaande gestuurd aan zowel provinciale en gedeputeerde

staten als de plaatselijke kranten. We hebben daarin nogmaals onze argumenten op een rijtj gezet en geconcludeerd dat het hier

alleen maar gaat om zo veel mogelijk geld te verdienen voor een gezonde zelfstandige exploitatie.
 

Bovendien is er naar onze mening een kwalijk spelletje gespeeld. We hebben nog geen reactie mogen ontvangen.
 


 

Uit bulletin van augustus 1996 
 Bijna al onze energie heeft zich de afgelopen maanden gericht op Braambergen en zal zich daar de komende maanden ook nog

wel op richten.
 

In april is er een zitting geweest bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvSt) in een spoedprocedure

tegen tal van activiteiten op de stortplaats Braambergen waarvoor geen vergunning was verleend; het ging zelfs om een

uitbreiding! Door de lange duur van de procedure was ons verzoek om stopzetting van de activiteiten inmiddels achterhaald door

het verlenen van een vergunning, en is daarom door de Voorzitter afgewezen. Inmiddels lopen er verschillende procedures bij

gedeputeerde staten van Flevoland tegen het gedogen van het afgraven van de stortheuvels 1 en 2, het aanleggen van de

nieuwe stortheuvels 11 en 12 (die liggen naast de Vaart aan het fietspad en dus het dichtst tegen onze wijk aan) en het bouwen

van een definitief overslagstation op Braambergen. Aangezien deze procedures geen geld kosten, dienen we steeds weer

bezwaren in, want de provincie houdt er een beleid op na van gedogen en voldongen feiten. Steeds werden er al activiteiten

toegestaan, terwijl er geen geldige vergunning voor was. Zo worden onze rechten met voeten getreden, want tegen de tijd dat

wij bij de rechter staan, is een en ander al gebeurd en onherroepelijk geworden.
 

Op dit moment zijn van werkelijk belang 2 procedures, waarvan de eerste loopt bij de AB RvSt met bezwaren tegen de nieuwe

vergunningverlening aan Braambergen om voor de komende 10 jaar de zaak te mogen blijvén exploiteren en zelfs uit te breiden

met de heuvels 11 en 12.
 

De tweede bevat bedenkingen tegen de bouw van een definitief overslagstation voor 3 miljoen gulden op Braambergen. Daar

wordt door zowel de provincie als de gemeente haast achter gezet, omdat dat geld voor 1 januari 1997 besteed moet zijn.

Inmiddels is gebleken dat de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) bereid is, in ruil voor een langdurig contract voor het verbranden

van afval met Flevoland, overslagstations op haar kosten te bouwen aan het IJmeer, om vervolgens per boot het vuil naar

Alkmaar te vervoeren.
 

Dat is veel milieuvriendelijker dan per vrachtauto, zoals nu gebeurt.
 

Verder is het dan ons inziens niet nodig om Braambergen open te houden om het restafval te storten. Dat kan op de landelijke

markt worden aangeboden, want er schijnt nogal wat overcapaciteit te zijn.
 De Voorzitter van de Raad van State heeft in de eerste zaak advies gevraagd aan de onafhankelijke deskundige Adviseur

Beroepen Milieubeheer, wienseerste rapport vermeldt dat de behoefte aan de capaciteit van de heuvels 11 en 12 niet voldoende

is aangetoond en dat bij gebruik van die heuvels de stankhindernormen wel eens overschreden zouden kunnen gaan worden. De

Voorzitter heeft inmiddels de gedoogbeschikkingen m.b.t. tot het overslagstation en de vergunning voor de heuvels 11 en 12

geschorst.
 

Dat is een overwinning voor ons! En geeft hoop voor de beslissing op de hoofdzaak, de vergunningverlening, voor volgend jaar

zomer.
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Infoavond 21 augustus 1996
 Naar aanleiding van de bijeenkomst op 21 augustus zijn er bezwaarschriften bij ons ingeleverd. Deze (meer dan 110!) zijn door

ons aan het College van B&W aangeboden. Een belangrijk nieuw element hierbij is, dat zeer veel mensen van de provincie en/of

gemeente en/of Volker Stevin/Bröring hebben gehoord, dat de stortplaats in 1995 dicht zou gaan. Die informatie klopte met de

toelichting bij het bestemmingsplan. Nu trekken provincie en gemeente zich niets aan van de gewekte verwachtingen. Zo is er

niet alleen sprake van hinder, maar ook van juridische vervuiling.
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