Verslag 1
Aanwezig Mahatma Geerdink

Afwezig

Gemeente Harderwijk

Opgesteld door

Derk van Schoten

Gemeente Harderwijk

Meinie Naus

Peter Duteweerd

Waterschap Veluwe

Doorkiesnummer

Kees de Boer

Consortium/ Boskalis

+31 57 06 99 61 2

Henk Stichter

Consortium/ Boskalis

E-mail

Gerard Hoogendoorn

Dolfinarium

meinie.naus@tauw.nl

Jules Crooijmans

Rijkswaterstaat

Willem Capel

Tauw

Meinie Naus

Tauw

Arjan de Visser

Provincie Gelderland

Onderwerp Mini-watertoets Waterfront fase 2 Harderwijk
Datum bespreking 23 november 2010
Plaats Gemeentehuis Harderwijk
Kopie aan aan- en afwezigen
Datum 9 december 2010
Ons kenmerk M001-4748743MNU-mfv-V02-NL

1.1 Opening
Mahatma Geerdink opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hierna volgt een
voorstelronde van de aanwezigen.
1.2 Doel
De gemeente heeft deze bijeenkomst georganiseerd omdat uit vorige bestemmingsplanprocedures is
gebleken dat de waterpartners het op prijs stellen om in een vroeg stadium in het proces te worden
betrokken. Deze bijeenkomst richt zich op een klein onderdeel binnen de watertoets, namelijk het
realiseren van de zogenaamde ‘doorsteek’ tussen de oude binnenstad en het Dolfinarium.
Met dit overleg wil de gemeente helderheid scheppen in het te volgen proces, de verwachtingen van
de verschillende partijen naar elkaar toe en de verantwoordelijkheden.
1.3 Stand van zaken
Voorontwerp bestemmingsplan Waterfront fase 2 is bijna klaar (1 december 2010 ter inzage) en het
ontwerp bestemmingsplan gaat in april 2011 in procedure. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op
het terrein van het Dolfinarium en de te realiseren doorsteek tussen het Dolfinarium en de oude
binnenstad van Harderwijk.
De realisatie van het bestemmingsplan bestaat uit het verplaatsen van de kleine watersport naar het
terrein ten noorden van het Dolfinarium (op korte termijn), het inrichten van het voorterrein van het
Dolfinarium (planning: 2013) en ten slotte het realiseren van de watergang.
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Er is een basisdocument Watertoets voor de gehele ontwikkeling Waterfront, maar dit
bestemmingsplan vraagt om een aanvullende toets door de aanleg van de doorsteek en de
samenloop met de aanwezige verontreiniging.
1.4 Status verontreiniging
Provincie heeft op basis van de laatste onderzoeksresultaten de verontreiniging opnieuw beschikt,
zodat de verontreiniging niet langer spoedig hoeft te worden gesaneerd. De kans dat de bron wordt
aangepakt/ of de volledige verontreiniging gesaneerd is hierdoor kleiner. Bij het realiseren van de
doorsteek komt men hoe dan ook in aanraking met de verontreiniging, waardoor altijd een
(deel)saneringsplan nodig zal zijn. Immers er wordt een invloed uitgeoefend op de verontreiniging.
Dit geldt zowel voor de aanleg (in verband met graven in de verontreiniging) als na realisatie (in
verband met aantrekken van verontreiniging door drainerende werking van watergang.
Tauw zal bij de provincie Gelderland navragen over er nog andere ontwikkelingen spelen rondom de
grondwaterverontreiniging.
Actie Tauw

Uit telefonisch contact met Arjen de Visser is gebleken dat de verontreiniging niet meer urgent is.
Bosatex gaat als eerste aan de slag met de verontreinigingen die urgent zijn. Met deze
verontreiniging zal de komende jaren naar verwachting niets meegedaan worden. Ook het
brongebied niet. Deze is sowieso lastig te saneren, in verband met onduidelijkheid over de exacte
haard van de verontreiniging en de ligging in het stedelijk gebied.
1.5 Aanvullend onderzoek in dit stadium
De partijen zijn het er over eens dat er ten behoeve van het bestemmingsplan op dit moment geen
aanvullend onderzoek naar de effecten van de watergang nodig is. In het ontwerp zal duidelijk
worden beschreven op welke punten ten behoeve van de realisatie aanvullend onderzoek wordt
uitgevoerd. Daarnaast wordt een korte toelichting op de inhoud van dit onderzoek opgenomen. Deze
toelichting moet voldoende ruimte en flexibiliteit bieden om in het vergunningstraject een passende
aanpak te kiezen.
Naast de toelichting in het ontwerpbestemmingsplan worden er procesafspraken gemaakt, waarin
wordt vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor het uit te voeren onderzoek en op welk
moment dit zal worden uitgevoerd.
1.6 Procesafspraken
Afgesproken wordt dat op de volgende punten aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd:
•
•
•

Effect van doorsteek op grondwaterstanden en mogelijke zettingen
Verspreiding van de verontreiniging als gevolg van de aanleg van de doorsteek
Effect van de verontreiniging op de kwaliteit van het oppervlaktewater

Datum 9 december 2010
Ons kenmerk M001-4748743MNU-mfv-V02-NL
Pagina 3 van 4

Voor het uitvoeren van deze onderzoeken zijn de volgende procesafspraken gemaakt:
Grondwaterstanden en zettingen
Wie: Gemeente Harderwijk
Wat: Effect van doorsteek op grondwaterstanden in binnenstad Harderwijk berekenen en nagaan of
dit kan leiden tot zettingen
Wanneer: Nader te bepalen. Wellicht is het handig om dit onderzoek reeds in bestemmingsplanfase
uit te voeren, omdat bij weinig effect bezwaren heel makkelijk behandeld kunnen worden. Keuze is
aan de gemeente.
Grondwaterverontreiniging
Wie: Het consortium
Wat: Berekenen of de aanleg van de doorsteek leidt tot verspreiding van de verontreiniging en
nagaan wat het effect van de verontreiniging zal zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit, afstemming
met het bevoegd gezag Wbb en oppervlaktewaterkwaliteitsbeheerder, indien nodig dimensioneren
van maatregelen. Gesproken is om de verontreinigingsituatie wel of niet te actualiseren, alvorens het
onderzoek uit te voeren. De keuze hiervoor is aan het consortium. Het deelsaneringsplan zal in
voldoende mate onderbouwd moeten zijn.
Wanneer: Ter voorbereiding op de uitvoering
Met elkaar is ingeschat dat de aanleg van de watergang geen effect zal hebben op het WKOsysteem van het Dolfinarium, gezien de diepte van dit systeem (diepte 75 – 100 m).
1.7 Rondvraag
Rijkswaterstaat geeft aan dat, in tegenstelling tot wat er in het basisdocument watertoets staat, de
onderwerpen ‘beheer en onderhoud’ en ‘overdracht van gronden’ niet kunnen worden geregeld in
een bestuurlijke overeenkomst. Hiervoor moet het normale vergunningentraject worden gevolgd.
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Actielijst
Actie
1.

Status verontreiniging navragen bij provincie

Wie

Deadline

Tauw

26 november 2010

