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Positie gemeente

Korte herhaling van en terugblik op 26 juni 2012

Verslag bestuurlijk overleg met provincie

Stand van zaken grondverwerving

Besluitvorming gemeente

Presentatie stand van zaken plan

Hoe nu verder?
Besluit Raadscommissie: dit initiatief wordt in principe ondersteund.
Partijen kunnen verder met volgende stappen en onderzoeken.

Overleg informeren van omwonenden

Uitgangspunten en doelen
Saneren van de voormalige stortplaats Groenewoud (ca. 30 ha)

Realiseren van meer natuur en meer recreatiemogelijkheden

Pachters en grondeigenaren
De kosten van sanering, inrichting, nazorg en beheer worden door
het project zelf opgebracht
Verder onderzoek, zoals:
- geohydrologie
- natuur
- verkeer
- saneringsmaatregelen

Natuur en recreatie
Begrenzing Natura 2000 wijzigen zodat de voormalige stort
geheel daarbuiten valt

Financiering

KOSTEN:

Bestuurlijk draagvlak provincie Noord-Holland
Opstellen inpassingsplan natuur en aanvragen “passende beoordeling”
Vrijkomende grond bij aanleg nieuwe natuur gebruiken voor
afdekking van de voormalige stortplaats (werk met werk)
Vergroten areaal natuur en recreatie door geleidelijke grondverwerving
Meer water maken

Saneren voormalige stortplaats

(4,2 miljoen euro)

Aankoop gronden inrichting en beheer
ten behoeve van natuur en recreatie

(7,8 miljoen euro)

Waterwoningen, maximale aantallen

Waterwoningen, optie 2

17 vrijstaand

totaal 17 watervilla’s

22 vrijstaand

totaal 22 watervilla’s

13 twee-onder-een-kap

totaal 26 waterwoningen

15 twee-onder-een-kap

totaal 30 waterwoningen

9 drie-onder-een-kap

totaal 27 waterwoningen

2 drie-onder-een-kap

totaal 6 waterwoningen

39 plaatsen met in

totaal 70 woningen

39 plaatsen met in

totaal 58 woningen

Verdeling duur – middelduur – sociaal:

17 – 26 – 27

Verdeling duur – middelduur – sociaal:

22 – 30 – 6

Reacties vanuit bewoners
Zicht behouden vanuit achterzijden woningen zuidrand Kortenhoef

Vraagtekens bij wijze van en noodzaak saneren

Extra verkeer (+ entrees)?

Natuurontwikkeling en landbouw?

Plan 26 juni 2012: 39 plaatsen voor waterwoningen
realisatie 70 woningen, waarvan 27 sociaal

Jacques Ninaber, Afvalzorg

Korte herhaling van en terugblik op 26 juni 2012

Stand van zaken grondverwerving

Presentatie stand van zaken plan

Versnipperd eigendom

Marcel Rozing, Afvalzorg
en
Rob Aben Landschapsarchitect

Verontreiniging

Korte herhaling van en terugblik op 26 juni 2012

Bodemverontreiniging in de afdeklaag, het grondwater en de
waterbodem.

Stand van zaken grondverwerving

Te dunne deklaag aanwezig op de stort die door vermenging met
stortmateriaal ernstig verontreinigd is met zware metalen en PAK.

Presentatie stand van zaken plan:
- sanering
- natuur maken
- waterwoningen en verkeer
- recreatie

Grondwater is op een groot deel onder de stortplaats ernstig
verontreinigd met Barium. Plaatselijk sterke verontreiniging met Benzeen,
Naftaleen en Bis(ethylhexy)Ftalaat.
Waterbodem op en direct aangrenzend aan de stort is wisselend sterk tot
licht verontreinigd geraakt met Barium en Zink.

Risico’s (1)

Risico’s (2)

Aanwezigheid van stortmateriaal aan oppervlakte, bevoegd gezag dringt
aan op het aanbrengen van een voldoende dikke leeflaag om
blootstellingsrisico’s te vermijden.

De LAC-waarden worden op basis van de gehalten in de afdeklaag
overschreden. Men moet dus bedacht zijn op landbouwrisico’s.

Geen risico’s bij huidig gebruik voor de mens zowel bij de bodemfunctie
natuur als landbouw als gevolg van verontreinigende stoffen in de
afdeklaag.

Er is sprake van een verspreidingsrisico voor met Benzeen en Barium
verontreinigd water naar het als kwetsbaar beschouwde Natura 2000
gebied.

Toetsing aan de functie landbouw leidt niet tot onaanvaardbare risico’s
voor de ecologie op basis van de gehalten in de afdeklaag.

Conclusies verontreiniging
Saneringsnoodzaak voor de sanering van de deklaag en het grondwater in
huidige en toekomstige bestemming.

Huidige eigenaren zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
verontreiniging.

oost-west profiel: huidige situatie

oost-west profiel: waterstromen huidige situatie

Als we niets doen? (1)

Verontreinigingen vanuit de stortlaag verspreiden zich naar de
diepte en kunnen uiteindelijk opwellen in Horstermeerpolder
(verspreidingsrisico’s).
Huidige kwaliteit van het oppervlaktewater is vanwege de hoge
concentraties aan nutriënten onvoldoende voor de beoogde
natuurontwikkeling.
Het slib van de sloten dient in het kader van de keur periodiek
te worden verwijderd maar raakt op en nabij de stort telkens
opnieuw verontreinigd.

oost-west profiel: verontreiniging

Als we niets doen? (2)
Bij periodiek onderhoud aan de sloten, beweiding en/of grondbewerking
is sprake van contact met sterk verontreinigde grond en komt
stortmateriaal aan de oppervlakte (blootstellingsrisico).

De sterke verontreinigingen vormen een risico voor de teelt van
consumptiegewassen en mogelijk ook voor (voor consumptie bestemde)
dieren (landbouwrisico’s).

Alles verwijderen?

Saneringsaanpak (1)

Technisch vrijwel niet mogelijk

Doelstellingen:

Ingrijpende negatieve effecten voor de omgeving (verkeersdruk,
geluidshinder, stank, emissies en verstoring van de natuurwaarden)

1. Wegnemen risico’s – nu en in de toekomst

Probleem wordt verplaatst naar een andere locatie
Na verwijdering van al het afval nog altijd sprake van een sterke
grondwaterverontreiniging met nazorgplicht

2. Maatregelen die de beschermde omgeving zo min mogelijk belasten
(schade, hinder, stank, emissie)
3. Maatregelen die leiden tot een kwaliteitsverbetering (natuurontwikkeling,
recreatie, herstel agrarisch gebruik)

Veelvoud van kosten in vergelijking met beoogde aanpak

Saneringsaanpak (2)
Verbeteren natuurwaarde door creëren water. Vrijkomende grond wordt
gebruikt voor afdeklaag.

Saneringsmaatregelen
Blootstelling wordt voorkomen door het aanbrengen van een afdeklaag.
Sloten op de stort worden ook afgedekt.

Verschillende kwaliteiten grond (veen, klei, zand) worden benut. Lokale
grond beperkt ook noodzakelijke transportbewegingen.

Slib uit sloten rondom de stort wordt verwijderd.
Taludrand van de stort wordt voorzien van een afdeklaag van klei/veen.

Creëren water verhoogt kwelvorming wat van positieve invloed is op
afname verspreidingsrisico’s verontreiniging.

Neerslag wordt zoveel mogelijk via afdeklaag afgevoerd.
Grondwater stroomafwaarts wordt gemonitord.
Bij ontoelaatbare verspreiding worden actieve maatregelen getroffen.

Saneringskosten

Zekerheid
Afvalzorg is en blijft verantwoordelijk voor sanering en nazorg

Verdere voorbereiding

€

Sanering deklaag

€ 2.300.000

Slootkanten, maatwerk

€

750.000

Grondwatermonitoring

€

200.000

Risicopost grondwatersanering €

750.000

Totaal

200.000

€ 4.200.000

oost-west profiel voorstel ingrepen

Monitoringsplicht Afvalzorg
Vastlegging wanneer moet worden ingegrepen door bevoegd gezag
Afvalzorg voert aanvullende grond- of grondwater-saneringsactiviteiten
uit als nodig
Organisatorisch en financieel dan geregeld

oost-west profiel voorstel eind situatie

+ 75 cm

Impressie voorstel

Impressie voorstel
impressie huidige situatie

Lopende acties

Natuur maken

Grondmechanisch onderzoek door Fugro in hele
plangebied

De gehele polder is Natura 2000 en Ecologische
Hoofdstructuur

Hydrologisch onderzoek naar de effecten van de
diverse maatregelen

Diversiteit, kavelgewijs

Opstellen saneringsplan

Bouwstenen natuur 1

Bouwstenen natuur 2

de historische verkaveling blijft de hoofdstructuur

natuurbeleid

donkerblauw = nieuw water

wensbeeld natuur eindsituatie

huidig zicht op belt, (ongeveer) vanaf Kattenbrug

3. Waterwoningen en verkeer

Waterwoningen:
Waterwoningen passend binnen bouwbesluit; geen woonboten
Ontworpen door één architect
Samenhang en variatie
Gemeente maakt momenteel een beeldkwaliteitsplan

zicht op gesaneerde belt vanaf Kattenbrug

bebouwing: “nestelt zich in het landschap”

bebouwing: “nestelt zich in het landschap”

bebouwing: verborgen gelegen vanuit Kortenhoef

bebouwing:
verborgen gelegen
vanuit
Kortenhoef
bebouwing:
verborgen
gelegen
vanuit
Kortenhoef

diverse ruimtes

Waterwoningen en verkeer

Diverse opties voor ontsluiting waterwoningen

proefverkaveling

Bouwstenen openbare ruimte

Ontsluitings structuur

Ontsluitings structuur: opties entrees

Ontsluiting waterwoningen: optie 1

Emmaweg

Emmaweg

Ontsluiting waterwoningen: optie 2

Ontsluiting waterwoningen: optie 3

Ontsluiting: optie 2

Ontsluiting: optie 3

Recreatie

Bouwstenen recreatie

De stortplaats met
recreatief / agrarisch gebruik op de weiden

kano en schaatsen vanuit Kortenhoef

Samenvattend

Recreatienetwerk + attractiepunt?

luchtfoto huidige situatie

luchtfoto met plan volgens wensbeeld

Zicht op de polder vanuit nieuwbouw Kortenhoef

Impressie voorstel , vanuit nieuwbouw Kortenhoef

Hoe nu verder?

Impressie waterwonen, recreatie en natuur

7 november 2012

Informeren Raadscommissie

11 december 2012

Besluit Raadscommissie

Januari 2013

Afronden diverse onderzoeken

Voorjaar 2013

Nieuwe informatieavond

Voorjaar 2013

Communicatieplan + klankbordgroep

Heeft u vragen?
We staan zo meteen voor u klaar
bij de informatiestanden!
WWW.PROJECTGROENEWOUD.NL
Sanering
Verkeer
Totaalplan: landschap, natuur, waterwoningen
Algemeen

