
 

Datum: dinsdag 19 oktober 2021 
Nieuwsbrief 11. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Projectteam Stormpolderdijk en en Dura 
Vermeer. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (opdrachtgever), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan 
den IJssel.  

Voortgang project Stormpolderdijk 

Tijdens het bestuurlijk overleg van 15 juli jl. hebben de partijen het voornemen 
uitgesproken door te gaan met de uitwerking van variant 3 (saneren en 
herontwikkelen), waar eerder al de voorkeur voor uit is gesproken. Voor de verdere 
uitwerking van variant 3 zijn de resultaten van nog twee onderzoeken nodig. Het 
gaat om: 

1. Het juridisch advies van Pels Rijcken waarin de vraag wordt beantwoord of er 
juridische belemmeringen zijn om na sanering op de aanwezige AVI-slakken 
te bouwen. 

2. De review van Deltares op de eerder uitgevoerde onderzoeken naar de 
damwandconstructie. Deze second opinion is uitgezet door het ministerie 
van IenW. In de second opinion wordt de vraag beantwoord of straks de 
verbeterde damwandconstructie, zoals door Dura Vermeer uitgewerkt, 
voldoende robuust is gedurende de restlevensduur van 50 jaar. 

Wat is de stand van zaken?  

Het juridisch advies van Pels Rijcken ligt inmiddels in concept bij de DCMR en de 
provincie. Deze week wordt het advies definitief gemaakt. Hierna wordt het advies 
door de gedeputeerde ter informatie opgestuurd aan Provinciale Staten en kan 
iedereen er daarna over beschikken. 

De review van Deltares op de eerder uitgevoerde onderzoeken naar de 
damwandconstructie is nog niet afgerond. Deltares kan geen eindoordeel geven op 
de gestelde vraag, omdat nog niet alle berekeningen en onderzoeken voor de 
verbeterde damwandconstructie door Dura Vermeer gereed zijn. Hiervoor is het 
onder andere van belang dat de laatste technische onderzoeken zijn afgerond, zoals 
het onderzoek naar de dikte van de sliblaag en van de stortstenen onder water nabij 
de damwanden. 

Naar verwachting zijn de definitieve berekeningen (inclusief de onderbouwing met 
de laatste onderzoeken) eind oktober door Dura Vermeer afgerond. Deze 
berekeningen worden dan nog namens de opdrachtgever geverifieerd door het 



Ingenieursbureau Rotterdam. Na goedkeuring worden de resultaten voorgelegd aan 
Deltares om de review begin november af te ronden. 

De oplevering van de onderzoeken duurt daarmee langer dan eerder aangegeven. 
We hechten veel waarde aan het zorgvuldig afronden van de onderzoeken 
voorafgaand aan het bestuurlijke overleg. Het bestuurlijk overleg is daarom verzet 
naar medio december. 

Aangepaste planning en vervolg 

Onderstaand beeld geeft in grote lijnen zicht op de belangrijkste mijlpalen van het 
project en de planning daarvan. De planning is op basis van de voortgang van de 
twee onderzoeken iets opgeschoven en aangepast. Kijk voor de meest actuele versie 
altijd even op https://www.stormpolderdijk.nl/agenda 

 

   

Adviesbrief DCMR met rapportages verificatieonderzoeken beschikbaar  

De DCMR heeft via een adviesbrief laten weten hoe ze de memo "Wijziging 
verontreinigingssituatie" van 28 juli 2021 beoordelen in het kader van de Wet 
bodembescherming (Wbb). In de adviesbrief staat dat: 

• de conclusies in de memo voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de 
provincie Zuid-Holland; 

• de resultaten van de verificatieonderzoeken, die als bijlage van de memo van 
28 juli 2021 zijn aangeboden, dienen te worden meegenomen in de verder 
uit te werken saneringsvariant in het nog in te dienen saneringsplan (20 
september 2021). 

Lees hier verder. 

 

Rapportage monitoring IBC-maatregel juni 2019 - december 2020  

De rapportage over de werking en controle van de IBC-maatregelen in de periode 
juni 2019 t/m december 2020 is in juli aangeleverd aan de DCMR. Deze is nu 
beschikbaar op deze website als downloadbare pdf. In deze rapportage is een 
uitgebreide beschrijving van de huidige IBC-maatregel opgenomen. De DCMR heeft 
de rapportage positief beoordeeld in een adviesbrief van 18 augustus: de conclusies 

 

https://www.stormpolderdijk.nl/agenda?acm=1334_68
https://www.stormpolderdijk.nl/images/Adviesbrief_DCMR_aanvullende-_en_verificatie_bodemonderzoeken_15-9-2021.pdf?acm=1334_68
https://www.stormpolderdijk.nl/images/21_07_28_Memo_Bodemonderzoeken_def.pdf?acm=1334_68
https://www.stormpolderdijk.nl/images/21_07_28_Memo_Bodemonderzoeken_def.pdf?acm=1334_68
https://www.stormpolderdijk.nl/110-adviesbrief-dcmr-met-rapportages-verificatieonderzoeken-beschikbaar?acm=1334_68
https://www.stormpolderdijk.nl/images/2021-07-15_Rapportage_monitoring_IBC-maatregel_2021-07-15_juni_2019_-_december_2020.pdf?acm=1334_68
https://www.stormpolderdijk.nl/images/2021-08-18_DCMR_adviesbrief_Stormpolderdijk_monitoring_2019-2020.pdf?acm=1334_68


en aanbevelingen in het beoordeelde rapport voldoen aan het bodemsaneringsbeleid 
van de gemeente (20 augustus 2021). 

Lees hier verder. 

DCMR start verbeterprogramma toezicht EMK-terrein  

DCMR houdt toezicht op de uitvoering, meldingen van klachten, de indirecte lozing 
van de waterzuivering en op de IBC-maatregelen (isoleren, beheersen en 
controleren) bij de bodemsanering van het EMK-terrein. Via de Wet openbaarheid 
van bestuur is door belanghebbenden informatie opgevraagd over dit toezicht. Zelf 
heeft DCMR naar aanleiding daarvan ook de zaken op een rij gezet. Conclusie was dat 
er een aantal dingen niet goed is gegaan. 

Lees hier het hele nieuwsbericht van de DCMR op haar website (6 augustus 2021). 

 

Verbeterde afvoer regenwater  

Om te voorkomen dat regenwater vanaf het asfalt het onverharde terreindeel (reeds 
bouwrijp gemaakte deel van de IBC-locatie) instroomt zijn waterkeringen (dijkjes) op 
de randen van het asfalt aangebracht. Dit opgevangen regenwater wordt via een 
drain (afvoerpijp) via de bestaande regenwaterafvoer geloosd (21 juli 2021). 

 

 

    
 

 

Extra onttrekkingspomp geplaatst  

De grondwaterstand op het EMK-terrein stijgt omdat een deel van het terrein al 
bouwrijp gemaakt is (en daarmee onverhard) en regenwater niet overal meer wordt 
afgevoerd via de afvoergoten langs het asfalt. Als één van de extra maatregelen 
tegen het stijgen van het grondwaterniveau is vanochtend een 2e DM-Vex 
onttrekkingspomp geplaatst (DM-Vex staat voor Dual Medium Vacuüm 
Extraction). Deze pomp is geluidsarm en zorgt voor optimale grondwateronttrekking. 
De bemalingscapaciteit van de grondwateronttrekking uit de filters die langs de 
damwand staan wordt hiermee verdubbeld. Het onttrokken grondwater wordt 
gereinigd in de waterzuivering en geloosd op het gemeenteriool (15 juli 2021). 

 

  

https://www.stormpolderdijk.nl/106-rapportage-monitoring-ibc-maatregel-juni-2019-december-2020?acm=1334_68
https://stormpolderdijk.nl/index.php?subid=1334&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=99&mailid=68


    
 

Klachten en vragen?   

Voor klachten en dringende vragen kunt u bellen met de projecttelefoon: 06- 5359 
9416. Voor alle overige zaken kunt u een email schrijven aan: 
vragenoveremk@gmail.com.  

De regievoerders houden kantoor aan de Schaardijk 54 te Krimpen aan den IJssel. 
Dura Vermeer daar schuin tegenover aan de Schaardijk 19F. Zie de website voor de 
contactgegevens: https://stormpolderdijk.nl. 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? 
Klik dan hier om je af te melden. 
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