
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
Aan  : de voorzitter van Provinciale Staten 
Datum : 27 januari 2021 
Onderwerp : Damwand EMK terrein 
 

 
Pal naast Krimpen a/d IJssel bevindt zich op bedrijventerrein Stormpolder ca. 5,3 
hectare van de meest vervuilde grond van Nederland. Dit betreft hier het voormalige 
EMK-terrein. GroenLinks heeft hier al eerder vragen over gesteld1. Hoewel 
GroenLinks tevreden was met de beantwoording, hebben de ontwikkelingen niet stil 
gestaan m.b.t. dit terrein. GroenLinks volgt dit dossier op de voet en heeft aanleiding 
gevonden tot een volgende set vragen. 
 
Eind 2020-begin 2021 zou er een stappenplan komen t.a.v. de sanering van 
bovengenoemd terrein, waaronder een heroriëntatie-overweging. Dit zou aan de 
Staten worden voorgelegd.  
 

1. Ligt de uitwerking van het Stappenplan nog steeds op schema en is er al een 
concretere datumaanduiding te geven, waarop we dit voorstel kunnen 
verwachten? 

2. Is voor de Provincie nog steeds het uitgangspunt, dat er gestreefd wordt om 
van de ‘Eeuwigdurende Nazorg’ af te komen? 
Hoe realistisch is dit uitgangspunt? 

 
Een damwand scheidt de giftige grond van het rivierwater. In de beantwoording van 
de vorige vragenset wordt gesteld, dat zolang de huidige beheeronttrekking met 
bijbehorende grondwaterzuivering aan de binnenzijde van de damwand zorgvuldig 
in stand wordt gehouden, er geen risico is op verspreiding van verontreiniging. Dit 
wordt gewaarborgd door het systeem regelmatig te controleren.  
 
Echter, De GroenLinks-fractie bereiken berichten, dat de damwand toch minder 
stabiel is dan eerder verondersteld. Hierover gaan de volgende vragen: 
 

3. Uit de beantwoording van Kamervragen2 blijkt, dat de de damwanden rondom 
het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel slechts in ‘redelijke staat’ 
verkeren. Vindt u het niet zorgwekkend, dat de staat van de damwand niet 
‘goed’ of zelfs ‘excellent’ is gezien de uiterst toxische grond die zich op het 
EMK terrrein bevindt? 

4. Hoe verhoudt de conclusie dat de damwand in ‘redelijke staat’ verkeert zich 
tot het feit dat de autosteiger bij het EMK-gifterrein in 2017 moest sluiten 
omdat de “damwand in slechte staat” zou verkeren3? 
 

 
1 Ingediend op 20 Augustus en beantwoord op 15 September. (vragenset 3655) 
2 http://parlisweb/parlis/document.aspx?Id=7ce45640-cde1-4d9d-958f-21745f445d94 
3 https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/134946/autosteiger-bij-emk-terrein-in-krimpen-

gesloten?redir)) 

http://parlisweb/parlis/document.aspx?Id=7ce45640-cde1-4d9d-958f-21745f445d94
https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/134946/autosteiger-bij-emk-terrein-in-krimpen-gesloten?redir)
https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/134946/autosteiger-bij-emk-terrein-in-krimpen-gesloten?redir)


Er is in de afgelopen jaren een aantal rapporten verschenen. Hieronder volgen 
een aantal citaten uit de rapporten: 

• Wiertsema & Partners stelde in een onderzoeksrapport van 9 December 
2019 dat de damwandlengte op meerder plekken ‘niet eenduidig is vast te 
stellen’. 

• In Oktober 2017 concludeerde het bedrijf Fugro, dat de huidige 
damwanden zelfs binnen een te lage risicoklasse niet voldoen. 

• In 2019 concludeerde Dura Vermeer, dat de damwand wel in orde is. 
 

5. Ten aanzien van het rapport van Wiertsema & Partners: betekent 
onduidelijkheid over de lengte dat de afsluiting van het terrein mogelijk niet 
intact is met risico op vervuiling omgeving of instromen water van buiten 
terrein? Gaarne een toelichting. 

6. Hoe beoordeelt u het feit dat de rapporten van Fugro en Dura Vereer elkaar 
tegenspreken? Zijn er nog meer rapporten die dat doen? 

7. Zijn er in de aanbestedingsfase behalve Dura Vermeer nog andere aannemers 
geweest, die tot andere conclusies/ oplossingen kwamen? 
Zo ja: welke zijn dat dan? 

8. Klopt het dat DCMR in 2017 een onderzoeksvraag heeft uitgezet t.a.v het 
bouwrijp maken en de sanering van het EMK terrein alsmede de verbetering 
van de damwandconstructie? Is dit onderzoek uitgevoerd/ afgerond? 
Zo ja: wat waren hiervan de conclusies t.a.v. de damwandconstructie? 

9. Kan zonder enig voorbehoud gesteld worden dat de damwanden geen 
fundamentele constructiefouten kennen?  
Zo nee: kan er duidelijkheid verschaft worden over eventuele risico's? 

10. Uit de diverse bronnen hebben wij kunnen concluderen, dat het risico dat de 
damwand het begeeft minstens 3 maal zo groot is, dan eigenlijk zou mogen. 
Bent u dit met GroenLinks eens? 
Zo niet: gaarne een toelichting. 

 
De stabiliteit van de damwand is mede afhankelijk van het grondwaterniveau op het 
terrein. In 2007 en 2008 werd er 4.000 tot 5000 liter per uur onttrokken aan het 
terrein. Later zou dat 1.000 liter per uur zijn. Deze getallen zijn afgeleid uit de 
voortgangsrapportages van Strukton m.b.t. het EMK terrein.  Dit is in de ogen van 
GroenLinks een enorme hoeveelheid, als je bedenkt dat dit ruim dertig jaar aan de 
gang is. 
 

11. Kloppen onze berekeningen? Hoeveel liter water wordt er op dit moment 
afgepompt? Hoeveel liter water is er sinds het begin onttrokken aan het 
terrein? 

12. Waar komt dit water vandaan? Bestaat er een kans, dat er naast regenwater 
ook grondwater wordt aangevoerd dan wel water vanuit de rivier ernaast? 
(Dat laatste ook gezien de constatering in het Wiertsema & Partners rapport) 
Indien dat het geval is: op welke grond(en) kan dan worden uitgesloten, dat er 
geen verontreiningingen de andere kant op diffundeert en daarmee naar 
buiten lekt? 

13. Als er meer water wordt onttrokken dan dat er in komt, dan gaat dat 
onvermijdelijk gepaard met bodemdaling. Betekent dit niet, dat hierdoor de 



stabiliteit van de damwand steeds meer in het geding komt?  
Zo nee: waarom niet? 

 
Op dit moment kost het de Provincie nog steeds geld om het water weg te pompen 
en te zuiveren. Uit de antwoorden van de vorige vragenset blijkt dat de Provincie 1,5 
miljoen Euro beschikbaar heeft gesteld voor de bodemsanering van het EMK-terrein 
onder de voorwaarde dat de sanering een locatie oplevert zonder eeuwigdurende 
actieve nazorg.  
 
De GroenLinks-fractie hoort geluiden uit Krimpen a/d IJssel, dat er voor een 
oplossing wordt geopteerd, die niet voor een volledige sanering lijkt te gaan.  
 

14. Is de Provincie op de hoogte van een oplossing, waarbij niet voor een volledige 
sanering wordt gekozen? Wat betekent dit voor de ‘eeuwigdurende nazorg’? 
En wat betekent dit voor het bovengenoemde bedrag van 1,5 miljoen, die de 
Provincie beschibaar gesteld heeft? 
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