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3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard nl 

Bankrekeningnummer 

BNG 28.50.20.420 

Openingstijden 

Publiekzaken: 

ma, di, do, vr.: 

09.00-13.00 uur 

woensdag: 

13.00-16,30 uur 

17.30-20.00 uur 

zaterdag: 

09.30-11.30 uur 

Kantoor ma t/m vr: 

09.00-16.30 uur 

(alleen volgens afspraak) 

Geachte heer Simons, 

In uw e-mails van 1 en 26 november 2010, 4 en 6 januari, 16, 22 en 28 februari en 8 
maart j l ., uw reactie in weekblad De Schakel van 4 november 2010, uw klacht via de 
Nationale ombudsman op 8 maart j l . , en de eisen van uw advocaat van 23 maart, heeft 
u aan het adres van de burgemeester eisen geformuleerd over het beheer van de 
oude stortplaats, en de snelheid en de inhoud van de behandeling. 

Wij willen graag tegemoet komen aan uw wens om geïnformeerd te worden. Hoewel 
beantwoording op uw voorwaarden praktisch niet mogelijk is, doen wij in deze brief 
een serieuze poging tot beantwoording van uw vragen. 

Taak en verantwoordel i jkheid van de gemeente 

Algemene zorgplicht 
Aan de gemeente is in de Gemeentewet een algemene zorgplicht opgedragen. De 
gemeente Albrandswaard geeft daar serieus uitvoering aan. De gemeente zal echter 
nimmer taken overnemen, die op grond van de wet bij een andere overheidslaag 
horen. 

Ons bestuur begrijpt de zorg van een deel van de bevolking en heeft oog voor het 
gevoel van onveiligheid. 

mailto:r.belder@albrandswaard.nl
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Ons bestuur spant zich in om het gevoel van onveiligheid weg te nemen, door een 
bijdrage te leveren aan het proces dat eigenaren en bevoegd gezag een concreet 
resultaat bereiken over het beheer. 
U geeft aan dat het niet snel genoeg gaat, maar dit proces vraagt om zorgvuldigheid. 
We hebben het over een bestuurlijk probleem waar tot voor kort nog een raming ter 
grootte van een kwart van de gemeentebegroting aan verbonden was. Daar bestaan 
geen "simpele" oplossingen voor. 
Als u wilt weten op welke wijze de gemeente invulling geeft aan die zorgplicht, 
verwijzen wij u naar het dossier, waar u op grond van onze beschikking van 31 mei, 
verzonden 9 juni jl., de beschikking over heeft gekregen. 

Formele taken en bevoegdheden 
De gemeente heeft geen bevoegdheden of toezichtstaken voor dit geval van bodem
verontreiniging. Dat is zo geregeld in de wet. In onze beschikking op de handhavings-
verzoeken van uw advocaat, die wij op 9 juni jl. verzonden hebben, is dit uitgelegd. Wij 
nemen de taken van G.S. ook niet over. Het ontbreekt ons daarnaast aan financiële 
middelen. 

Morele verantwoordelijkheid 
De gemeente heeft geen morele verantwoordelijkheid voor de stortplaats. Wij stellen 
het expliciet: niet voor de oprichting, niet voor het gebruik, niet voor de exploitatie, niet 
voor de handhaving, en niet voor de nazorg. 
Het, met terugwerkende kracht, toepassen van hedendaagse normen en waarden over 
duurzaam ondernemen op de wederopbouwperiode waarin de stortplaats in gebruik 
was, is niet reëel. 
Ter illustratie wijzen wij u op de beperkte reikwijdte van de Hinderwet in de jaren '60, 
en de wetsgeschiedenis van de hedendaagse milieuwetten waarin de ontwikkeling van 
die normen en waarden in het publieke debat kan worden teruggevonden. 

Eigenaarschap 
De gemeente is geen grondeigenaar en geen projectontwikkelaar, en daarom ook 
geen probleemeigenaar. Uiteraard neemt dit niet weg dat het gevoel van onveiligheid 
een bestuurlijke opgave blijft. Wij verwijzen daarvoor naar wat wij hebben uitgelegd 
over onze algemene zorgplicht. 

Gevaar 

Humaan risico 
Er is geen gevaar voor mensen, niet voor bewoners en niet voor tijdelijke bezoekers. 
Dat is in 1998 wettelijk vastgesteld. Die vaststelling heeft de vorm van een beschikking 
van G.S. van Zuid-Holland; het bevoegd gezag, genomen na een met wettelijke 
waarborgen omklede procedure. 
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Ecologisch risico 
De risicogrens voor het ecosysteem is veel lager, dus strenger, dan die voor mensen. 
Er is een risico voor het ecosysteem. De normen zijn strenger omdat die zijn 
afgestemd op het gevoeligste organisme. Binnen de Zegenpolder wordt hoogwaardige, 
dus kwetsbare, natuur ontwikkeld. Daarom is die beoordeling relevant. 

Begrip "gif. 
Dat velen de stortplaats consequent als gifstortplaats aanduiden, kan niet worden 
tegengesproken. De woordkeuze "gif is als het over de ruimte buiten de stortplaats 
gaat, onjuist. 

Verspre/d/ngi 
Verspreiding via grondwater naar oppervlaktewater in de Zegenpolder is een feit. Het 
is niet hetzelfde als "het gif loopt de polder in", en dat kunnen we zeggen omdat het 
objectief is vastgesteld. Controleert u dat in het ter beschikking gestelde dossier. 
Bij de risicobeoordeling is verspreiding een formele beoordelingsfactor, vanwege de 
(financiële) beheersbaarheid. Het belangrijkste is dat dit geval van bodem
verontreiniging beheersbaar is. Wij verwijzen daarvoor naar de bijeenkomsten die 
hebben plaatsgevonden, en die op 28 en 29 juni a.s., waarvoor u bent uitgenodigd. 

"Direct, onmiddellijk, per ommegaande" 
Er is geen enkele noodzaak tot overhaaste maatregelen: bewoners en recreanten 
lopen geen gevaar; dat is al wettelijk vastgesteld. De concentraties stoffen die buiten 
de stortplaats zijn aangetroffen zijn laag, en grondwater verplaatst zich uiterst 
langzaam. 

Monitoring. 

Bij bodemonderzoek, waaronder monitoringsonderzoek, wordt rekening gehouden met 
hetgeen bekend is over de fysische eigenschappen van de bodem. De bodem bestaat 
lokaal voor het grootste deel uit klei en is vrijwel ondoorlatend. In het geval van de 
stortplaats en de Zegenpolder is ook bekend waar de bodem wel uit waterdoorlatende 
lagen bestaat. 
U eist dat ons bestuur, in het bijzonder de burgemeester, "onmiddellijk" een 
monitoringsprogramma uitvoert, gebaseerd op uw aannames en verkeerde conclusies 
over de taak van de gemeente, de uitkomsten van de elf onderzoeken en studies, en 
de risicobepaling. 
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U schrijft op 26 november dat "burgers/ omwonenden van "het stort" het gevaar lopen 
in hun eigen woonomgeving middels ondergrondse waterstromingen direct in contact 
te komen met het gif' en dat "de mogelijke aantasting van de gezondheid van 
omwonenden en recreanten serieus in het geding is" en op 4 januari "datzelfde "gif 
komt wel de kant van bewoners en recreanten op". 

Deze conclusies zijn niet terecht. Evenmin als uw wens om meerdere malen per jaar 
onderzoek te doen in de tuinen van de woningen aan de Havendam en op vele 
plaatsen in de Zegenpolder. Wetenschappelijk gezien is daar geen aanleiding toe. Dit 
baseren wij op het oordeel van externe bodemadviseurs, op onze eigen ervaring met 
plaatselijke bodemonderzoeken en bodemverontreiniging, en op het oordeel van de 
deskundigen van het bevoegd gezag. 

Overigens heeft de gemeente vrijwillig aangeboden voor monitoring te zorgen. De 
gemeente geeft hiermee uitdrukking aan zijn betrokkenheid bij de gevoelens van 
onveiligheid van de omwonenden, ook al is de gemeente geen probleemeigenaar. 
De gemeente voldoet hiermee aan zijn algemene zorgplicht zoals wij hiervoor hebben 
uitgelegd, en geeft een belangrijke impuls in de Projectgroep van betrokken overheden 
en eigenaren. 
Het monitoringsprogramma zal gebaseerd zijn op feitelijke objectieve gegevens en zal 
worden toegelicht op 28 en 29 juni. De opzet daarvan komt niet overeen met wat uw 
eis, maar zal iedere wettelijke en professionele toets doorstaan. 

Overig 

Voldoende onderbouwd besluit 
De beschikking van G.S., waaronderde vaststelling van de risicofactoren, is 
gebaseerd op voldoende informatie. Wij verwijzen u naar het ter beschikking gestelde 
dossier, met name naar de acht daaraan voorafgaande onderzoeken, studies en 
rapporten. 

Onterechte vergelijking 
U vergelijkt deze, meer dan veertig jaar gesloten, stortplaats met calamiteiten als de 
Moerdijkbrand en Tsjernobyl! 
Gezien de zorgvuldigheid van het proces vinden wij deze vergelijking niet opportuun. 

De burgemeester 
Wij verzoeken u uw aanvallen op de persoon van de burgemeester te staken; de 
portefeuille van de burgemeester is beperkt tot openbare orde en de zorg bij 
calamiteiten. Geen calamiteit zijnde, en ook geen rechtstreeks onderdeel van een 
wettelijke taak, hoort dit dossier tot de algemene zorgplicht van het gemeentebestuur 
en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van het College van burgemeester en 
wethouders van Albrandswaard. 
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De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
U haalt een aantal malen een uitspraak van de Minister van LNV aan. Uw e-mail van 
16 februari laat zien dat u beschikt over de letterlijke tekst van de beantwoording van 
13 april 2008 door de minister. De minister verwees in haar antwoord aan de Tweede 
Kamer slechts naar de beschikking van Gedeputeerde Staten, aangevuld met 
informatie, die verstrekt was door de bodemafdeling van de DCMR namens het 
bevoegd gezag. 
Op geen enkele wijze kan dit antwoord worden uitgelegd als een ministerieel waarde
oordeel, of een opdracht om wat voor actie dan ook te ondernemen. 

Snelheid en kwaliteit van afhandeling 

U laat weten boos te zijn. U was al boos op de informatieavond op 26 oktober. In uw 
eerste mail keurt u datgene af wat er tot nu toe gedaan en niet gedaan is, en in uw 
opvolgende contactmomenten bent u boos omdat wij nog niet hebben gereageerd. 
Wij betreuren dat het zover gekomen is. De vragen en eisen die u stelt hebben 
betrekking op een uniek en moeilijk oplosbaar probleem. Bovendien schrijft u aan de 
gemeente bevoegdheden en mogelijkheden toe die niet met de werkelijkheid overeen 
komen. U wilt een monitoringsplan, op uw voorwaarden, in een door u bepaald 
tijdsschema. En als wij uw vragen dachten te kunnen beantwoorden, was u ons voor 
met nog meer vragen en beschuldigingen. 

U kon al beschikken over de noodzakelijke informatie: via de openbare 
inspraakprocedure in 1998 en via het communicatietraject rond het bestemmingsplan 
"Het Buijtenland van Rhoon", met name de informatiebijeenkomsten in oktober 2010. 
U noemt dat "oude wijn in nieuwe zakken". 
Wij constateren dat uw bereidheid om datgene wat wettelijk en verifieerbaar door het 
openbaar bestuur is meegedeeld te accepteren, niet aanwezig is. 
De antwoorden die u van ons krijgt en die u zelf vindt in de beschikbare informatie 
veranderen niet door ze herhaaldelijk te blijven stellen. Wat het college betreft, is deze 
brief een laatste poging u antwoord te geven op uw eerder gestelde vragen. 

Een kopie van deze brief sturen wij naar de gemeenteraad en naar de Nationale 
Ombudsman 

Hoogachtend, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

M. Bergmann 


