
Openbaar Ministerie onderzoekt glycol-lozing vliegveld 

“Er komt een onafhankelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie, uitgevoerd door de 

politie Oost-Brabant team milieu.” Dat is een van de passages in het antwoord dat 

Waterschap De Dommel geeft in antwoord op de brief, die Bernard Gerard namens het 

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) op 2 april 2018 aan het Waterschap gestuurd 

heeft. “Dit soort onderzoeken richten zich overigens op mogelijke verwijtbaarheid, niet op de 

schade die is aangericht aan het waterleven” aldus het Waterschap. 

De eerdere brief zelf is te lezen in het eerdere artikel, dat op deze site over de glycollozingen 

gepubliceerd is (zie …. ).  

Het volledige antwoord van het Waterschap is …. te lezen. 

Het Waterschap geeft slechts antwoord op vragen, die betrekking hebben op het 

oppervlaktewater. Vragen over de samenstelling van de gebruikte mengsels en over 

voorzieningen op het terrein moeten, zegt het Waterschap, niet aan hem gesteld worden. 

Het waterschap is geen bevoegd gezag op het vliegveldterrein. 

Ook binnen de grenzen van zijn jurisdictie echter is de beantwoording door het Waterschap 

niet helemaal volledig. 

Zo zegt het Waterschap “Aangezien glycol biologisch goed afbreekbaar is, is de stof (en 

daarmee de intrinsieke giftigheid) uit het water verdwenen.”. Dit is een enigszins ontwijkend 

antwoord, want het Waterschap maakt hier geen onderscheid tussen het giftige 

ethyleenglycol (“anti-vries) en het niet of veel minder giftige propyleenglycol. Ook blijft de 

vraag onbeantwoord of de intrinsieke giftigheid van ethyleenglycol (“anti-vries”) een 

probleem is geweest voordat die stof biologisch afgebroken was.  

De woordkeus suggereert dat het intrinsiek giftige ethyleenglycol in de sloot terecht 

gekomen is, zonder dat met zoveel woorden te zeggen.  

Het Waterschap geeft aan dat het de waterkwaliteit blijft monitoren, behalve op glycol ook 

op triazolen. Dat is een groep stoffen die soms als additief aan de-icing mengsels wordt 

toegevoegd. Dit lijkt een erkenning van de vraagtekens die men bij deze groep stoffen kan 

plaatsen.  

Over het beekdal van de Ekkersrijt-Grote Beek zegt het Waterschap niet wat nieuws. Er staat 

in wat je kunt verwachten. 


