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Situering 

Tussen de jachthaven en de Achterzeedijk te Rhoon ligt de oude vuilstort die gesaneerd 
wordt. 

 
Betrokken partijen 

Gebiedspartijen hebben in samenwerking met de provincie Zuid-Holland concrete 
afspraken gemaakt over de definitieve sanering van de Rhoonse stort. Met de 

bewonersgroep van de Havendam is nauw overleg gepleegd. De gebiedspartijen zijn: 
1. DCMR 

2. Gemeente Albrandswaard 
3. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 

4. Waterschap Hollandse Delta 
 

Aansprakelijke partij 
De Rhoonse stort is een zogenaamde historische verontreiniging. Daarbij is de 

verontreinigende partij niet meer te achterhalen en ligt de aansprakelijkheid bij de 
overheid die volgens de Wet Bodembescherming bevoegd gezag is. In dit geval is dat de 

provincie Zuid-Holland. 

Gedeputeerde Staten hebben als verantwoordelijke de uitvoering opgedragen aan de 
DCMR. 

 
De verontreinigingen 

Er zijn ter plekke onaanvaardbare  ecologische risico’s die een spoedige sanering 
noodzakelijk maken. In de grond en in het grondwater ter plekke zijn ernstige 

verontreinigingen aangetroffen; zware metalen, minerale olie, vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (VAK) en fenol. Uitgaande van het huidige gebruik als ‘groen met 

natuurwaarden’ zijn er geen risico’s voor de mens of voor verspreiding.  

 

Wettelijk benodigde sanering 
Volgens de wet zou het  afdoende zijn om de huidige afdeklaag tot 50 cm dikte op te 

hogen. Er is een zeker verspreidingsrisico richting de Zegenpolder, echter uit metingen is 
gebleken dat er geen concentraties zijn aangetroffen die wettelijke waarden 

overschrijden. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en wordt op meerdere 

locaties bemonsterd (gemonitord). 

 
Monitoringplan 

Sinds de constatering van de verontreiniging wordt de situatie ter plekke in de gaten 

gehouden. Hoe? Dat staat in het monitoringsplan. Ook na de uitvoering van de sanering 
wordt gemonitord of er niet toch verspreiding van vervuilende stoffen plaatsvindt. 

Aan de bewoners van de Havendam is toegezegd meer te doen dan wettelijk verplicht is. 

Er komen extra monsterpunten en bij aanvang vindt de monstername in een hogere 

frequentie plaats. 
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Definitief saneringsplan; meer dan nodig. 
Het ingediende saneringsplan omvat meer dan wat wettelijk nodig is. Behalve het 

ophogen van de afdeklaag, komt er een extra kleipakket (steunberm) aan de noordzijde 

van de dijk. De instroom van verontreinigd water in de Zegenpolder wordt zo 

geminimaliseerd. De toch nog vrijkomende verontreiniging wordt biologisch afgebroken in 
nieuwe waterpartijen en rietvegetatie. 

 

Relatie met project Buijtenland van Rhoon 
Door grond uit  omliggende projecten Essendael en Buijtenland van Rhoon te gebruiken 

kan er aanzienlijk goedkoper gesaneerd en ingericht worden. De benodigde grond hoeft 
men niet van ver aan te voeren wat kosten scheelt. De extra inrichting, die fysiek plaats 

vindt in het Buijtenland van Rhoon, valt ook qua kosten binnen dat project. Per saldo is er 
een win-win situatie, voor de stort en voor de omgeving. 

 
Urgentie en planning 

Vanwege de urgentie moet de sanering niet binnen vier, maar binnen twee jaar na het 

ingaan van de beschikking zijn begonnen. De start van de feitelijke inrichting wordt begin 

2016 verwacht. 
 

Bezwaren 
Belanghebbenden kunnen tijdens de terinzagelegging een zienswijze indienen en in latere 

instantie vervolgens eventueel bezwaar/beroep aantekenen tegen de beschikking. 

 


