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Met kennisgeving afwezig

Jr

Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Als gast is uitgenodigd de heer René
Vreugdenhil, de Projectsecretaris. Hij zal de resultaten van de verrichte onderzoeken bespreken en eventuele
vragen daarover beantwoorden.
De Stuurgroep stelt de voorgestelde agenda ongewijzigd vast. De agendapunten 5, 6 en 7 worden eerst
behandeld, in verband met de aanwezigheid van de Projectsecretaris.
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Mededelingen

2.1
Business case
De gemeente heeft subsidie gevraagd aan de Stadsregio voor het opstellen van een Business case voor het
EMK-terrein. De aanvraag is onlangs gehonoreerd. De gemeente heeft bij drie partijen offerte gevraagd.
Volgende week kiest de gemeente voor één van de aanbiedingen. De Business case wordt in twee fasen
uitgewerkt. De eerste fase is vooral technisch. Er wordt een model gemaakt. Het tweede deel is cyclisch van
aard. Verschillende varianten kunnen via het model snel worden doorgerekend.
Op de vraag welke discipline leidend wordt in de Business case antwoordt Arjan Bosker dat de ruimtelijke
ordening leidend is en dat bodem daarop volgt, In het tweede deel van de Business case zullen mogelijke
inrichtingsvarianten worden gepresenteerd die vervolgens inclusief bodemaspecten zullen worden
doorgerekend. Daaruit zou kunnen komen dat het bouwen van woningen een haalbaar scenario is. Dat zou
overigens niet zo maar kunnen, in verband met het bestemmingsplan en de beschikbare geluidsruimte.
De voorzitter vindt de support van de Stadsregio belangrijk.
2.2

Methaan

1
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Eerder zijn hoge concentraties aan methaan in de bodemlucht van het EMK-terrein aangetroffen. De gehalten
aan methaan in het opgepompte grondwater vallen mee. Voor 1 juni zal een methaansensor worden
geïnstalleerd, die de huidige pompinstallatie automatisch uitschakelt boven een bepaald gehalte aan methaan
(afspraak 46). Met de aannemer voor de nog te installeren nieuwe installatie is een meetprogramma
overeengekomen op basis waarvan eventueel aanpassingen kunnen worden gedaan.
2.3
Geld voor EMK-terrein
Jan Weisscher meldt dat het ministerie van l&M geld beschikbaar gaat stellen voor vervolgacties op het EMKterrein. Hij heeft in verband daarmee om een Projectvoorstel gevraagd. Dat wordt bij agendapunt 9 besproken.
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Verslag vorige vergadering

De tekst van het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wijst Marcel de Bolster op de passage "De provincie is ook partij." Gesteld
wordt dat hiermee ook op het beleidsonderdeel bedrijvigheid kan worden gedoeld.
De afsprakenlijst wordt doorgelopen.
Naar aanleiding van afspraak 33 stelt de voorzitter voor wederom een bestuurlijk overleg te organiseren. De
extra financiering vanuit het Ministerie van l&M en de resultaten van de drie onderzoeken zijn belangrijke
onderwerpen van gesprek. De voorzitter vraagt Arjan Bosker het bestuurlijke overleg te entameren (afspraak
47).
Naar aanleiding van afspraak 37 wordt gemeld dat het deel van de Hollandsche IJssel ter hoogte van het EMKterrein zal worden gesaneerd. De bovenste halve meter sediment zal worden verwijderd. Men zal een gepaste
afstand tot de damwand in acht nemen, met het oog op de stabiliteit van deze wand.
Wat de Sliksloot betreft wordt opgemerkt dat de sanering daarvan niet gelijktijdig met de sanering van de
Hollandsche IJssel zal plaats vinden. Rijkswaterstaat en de gemeente stellen voor een eventuele sanering van
de Sliksloot later opnieuw te bezien vanuit het perspectief van het EMK-terrein (afspraak 48).

A-

Naar aanleiding van afspraak 44 wordt van de zijde van de DCMR een financieel overzicht verstrekt. Inclusief
o~o^aangegane^erplichtingen resulteert een tekort van € 23.000. Er wordt op een sluitend overzicht gekoerst. De
-.^
-Jsesteding van het door het voormalige ministerie van VROM beschikbaar gestelde geld zal worden
'
verantwoord aan de provincie.
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Voortgangsbericht

De Projectdirecteur geeft een toelichting op het voortgangsbericht. Er zijn belangrijke vorderingen te melden.
De onderzoeken naar de historie van het terrein, het gedrag van het grondwater en de kosten van het
verwijderen van de drijflaag zijn in belangrijke mate afgerond. De resultaten worden toegelicht bij de drie
volgende agendapunten.
De Stuurgroep stelt de tekst van het voortgangsbericht vast. Voortaan zal de peildatum worden vermeld
(afspraak 49). Dat is voor deze versie 1 april 2011.
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Resultaten historisch onderzoek

De Projectsecretaris geeft een toelichting op het verrichte historisch onderzoek. Het historisch onderzoek is
afgerond. Uitgangspunt voor het historisch onderzoek was een digitaal archief dat in een eerde stadium was
samengesteld uit vele meters dossiers.
De Stuurgroep besluit dat de resultaten van het historisch onderzoek vertrouwelijk zijn totdat de drie
onderzoeken (historie, geohydrologie, drijflaag) zijn afgerond en er een geïntegreerde rapportage heeft plaats
gevonden.
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De Stuurgroep stelt de resultaten van het historische onderzoek zoals opgenomen in de beschikbaar gestelde
tussenrapportage ongewijzigd vast.
De Stuurgroep machtigt de DCMR om de definitieve rapportage van het historische onderzoek vast te stellen
en aan andere partijen ter beschikking te stellen.
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Resultaten geohydrobgisch onderzoek

De Projectsecretaris geeft een toelichting op het verrichte geohydrologisch onderzoek. Arthur van de Velde van
bureau TTE stond daarbij centraal. Het geohydrologisch onderzoek is nog niet afgerond. Er is nog een ronde
metingen noodzakelijk. Er is een verklaring gevonden voor het vreemde gedrag van het grondwater.
De Stuurgroep besluit dat de resultaten van het geohydrologisch onderzoek vertrouwelijk zijn totdat de drie
onderzoeken (historie, geohydrologie, drijflaag) zijn afgerond en er een geïntegreerde rapportage heeft plaats
gevonden.
De Stuurgroep stelt de tussentijdse resultaten van het geohydrologische onderzoek zoals opgenomen in de
beschikbaar gestelde tussenrapportage ongewijzigd vast.
De Stuurgroep machtigt de DCMR de definitieve rapportage van het geohydrologische onderzoek vast te
stellen en aan andere partijen ter beschikking te stellen.
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Resultaten onderzoek drijflaag

De Projectsecretaris geeft een toelichting op het verrichte onderzoek naar de drijflaag. Gerben yaii,de_Sterren
van bureau TTE stond daarbij centraal. Het onderzoek naar de drijflaag is nog niet voltooid. Er is nog een ronde
metingen noodzakelijk.
De Stuurgroep besluit dat de resultaten van het onderzoek naar de drijflaag vertrouwelijk zijn totdat de drie
onderzoeken (historie, geohydrologie, drijflaag) zijn afgerond en er een geïntegreerde rapportage heeft plaats
gevonden.
De Stuurgroep stelt de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar de drijflaag zoals opgenomen in de
beschikbaar gestelde tussenrapportage ongewijzigd vast.
De Stuurgroep machtigt de DCMR de definitieve rapportage van het onderzoek naar de drijflaag vast te stellen
en aan andere partijen ter beschikking te stellen.
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Discussie over agendapunten 5 t/m 7

Na een discussie over de onderzoeksresultaten worden de volgende besluiten genomen;
1

Totdat extra gegevens zijn verzameld en er besluitvorming over het vervolg heeft plaats gevonden, zijn
de resultaten van de drie onderzoeken vertrouwelijk.

2

Volgende week zijn de resultaten van het onderzoek buiten het EMK-terrein beschikbaar. Afhankelijk
van de resultaten zal de Stuurgroep snel bij elkaar worden geroepen.
Wirwachternrrog^en met het Informeren van ftèt bestuur over eventueel naar buiten getreden
verontreiniging totdat de extra onderzoeksgegevens beschikbaar zijn.

De voorzitter betuigt zijn welgemeende dank aan de Projectsecretaris. Hij informeert ten slotte of de
boorgaten wel goed zijn afgesloten. Dat is het geval.
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Vervolgactiviteiten

Op verzoek van het ministerie van l&M heeft het Projectteam een Projectvoorstel opgesteld met
vervolgactiviteiten.
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De voorzitter informeert naar de status van de toezegging. Het betreft aan het EMK-terrein gelabelde FESgelden die nog op de begroting staan. Het geld moet nog dit kalenderjaar worden verplicht.
Op basis van het Projectvoorstel kan ervoor worden gezorgd dat dit geld ten faveure van het EMK-terrein
wordt overgeheveld naar de provincie. De provincie zal het geld vervolgens aan de DCMR overmaken. De
provincie wil heldere afspraken maken over het opdrachtgeverschap. Rijk en provincie zullen het proces
bespreken (afspraak 58). Ook de DCMR en de provincie zullen het proces bespreken (afspraak 59).
-De DCMR Milietidieost-Rijnmond-steLt alsvervolgop-de-dfie vetTiditeonder-zoei^-de-volgeftde-acties^^r:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Herstellen van de isolatie, zodanig dat de aanvoer van water van buiten het terrein wordt stopgezet.
Onderzoek verrichten naar eventuele verontreiniging buiten het EMK-terrein, afkomstig van het EMKterrein.
Wegnemen van de risico's tengevolge van de aanwezigheid van methaan.
Onderzoek verrichten naar het kosteneffectief verwijderen van de drijflaag, in nauwe afstemming op
de toekomstige inrichting van het terrein.
Onderzoek verrichten naar het kosteneffectief verwijderen van de waterbodem in de Sliksloot, in
nauwe samenhang met de sanering van de waterbodem in de Hollandsche IJssel.
In overleg met de opstellers van de Business case een aantal saneringsvarianten bespreken en
kansrijke varianten technisch en financieel uitwerken.
Aanbesteding van deze werkzaamheden.

Een Projectvoorstel met een indicatieve inschatting van de hiermee en met de sanering gepaard gaande kosten
is beschikbaar gesteld.
Opmerkingen van de Stuurgroep:
Andere formulering voor 'lek' gebruiken.
Relatie damwand en oppervlaktewater toevoegen.
Ad 3
Duidelijker de op te leveren producten aangeven.
Ad 4
Ook mogelijkheid van immobiliseren noemen.
Optimum tussen verwijderen, immobiliseren en beheren noemen.
Ad 5
Schrappen.
Ad 6
Beter omschrijven wat relatie is met Business case; iteratieve wijze van varianten selecteren.
Van de zijde van het ministerie wordt aangegeven dat het Projectvoorstel in deze fase aan de vraagstelling
beantwoordt.
Met inachtneming van de geplaatste opmerkingen stemt de Stuurgroep stemt in met het Projectvoorstel en
ondersteunt een budgetaanvraag voor de bovenstaande punten.
De Projectdirecteur zal de aanpassingen aanbrengen en het aangepaste voorstel aan het ministerie van l&M en
aan de overige leden van de Stuurgroep zenden (afspraak 60).
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Intentieverklaring

Tijdens de vorige vergadering van de Stuurgroep is besloten om voor de zomervakantie een Intentieverklaring
op te stellen.
Het Projectteam heeft een houtskoolschets van een dergelijke verklaring opgesteld. De schets benoemt de
betrokken partijen, hun rollen, hun belangen en hun bijdragen.
De Stuurgroep wisselt van gedachten over de aanpak bij het tot stand komen van de Intentieverklaring.
De voorzitter refereert aan de Business case en aan de technische informatie uit de drie onderzoeken. Wat is
de handigste werkwijze bij een vervolg? Het vervolg zal moeten worden gekoppeld aan de Business case van de
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gemeente. Er komt een momentum om de afspraken tussen verschillende organisaties te bezegelen. Gevraagd
wordt wat het doel is van de Intentieovereenkomst en wanneer de Intentieverklaring zal worden ondertekend.
De voorzitter geeft aan dat je voordat je een Business case gaat opstellen de gezamenlijke denklijn over de
herbestemming van het EMK-terrein zou willen vastleggen. Het is belangrijk om vast te leggen wat de
verschillende organisaties, inclusief de Stadsregio, van plan zijn. De gezamenlijke denklijn zal worden
vastgelegd, en dat is een prima basis voor een Business case. Opgemerkt wordt dat een degelijke exercitie
nuttig is richting college en raad. Je straalt er mee uit dat je niet alleen maar gezamenlijk bezig bent je doel te
bereiken. Het is niet bekend wat het nieuwe college van GS zal vinden.
Het ministerie van l&M zal zijn opmerkingen over de houtskoolschets na afloop van de vergadering aan de
Projectdirecteur doorgeven (afspraak 61).
Afgesproken wordt dat de overige leden hun suggesties voor de Intentieverklaring doorgeven aan Arjan Bosker
en Mario Bakker (afspraak 62). Zij zullen een tweede versie opstellen (afspraak 63).
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Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

