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Onderwerp Reinaldapark, nazorgplan bodemverontreiniging 

Geachte leden van de commissie Beheer, 

Op 31 maart 2011 heeft toenmalig wethouder Rob van Doom in de gemeenteraad 
toegezegd dat het nazorgplan voor het Reinaldapark aan de raad wordt voorgelegd. 
Met deze brief stuur ik u het plan ter kennisname. 
In deze begeleidende brief staat een uitleg over de inhoud van het plan, over de 
goedkeuringsprocedure door het bevoegd gezag en hoe de uitvoering van het plan 
financieel en praktisch is geregeld. 
Het is wettelijk verplicht een nazorgplan op te stellen wanneer een verontreiniging 
niet helemaal wordt verwijderd en er mogelijk verspreiding van de verontreiniging 
kan optreden. Andere voormalige stortlocaties waarvoor nazorgprogramma's lopen 
zijn bijvoorbeeld de Schouwbroekerplas en de voormalige stort in de Zuiderpolder 
(Put van Peet). 

Nazorg Reinaldapark 
Dit jaar zijn de werkzaamheden voor het herinrichten en daarmee het saneren van 
het Reinaldapark afgerond. Dit park is aangelegd op een voormalige vuilstortplaats. 
In het verleden is geconstateerd dat het stortmateriaal niet afdoende meer was afge
dekt en dat het toenmalige afdekmateriaal plaatselijk sterk was verontreinigd. 
Met de herinrichting van het park is overal weer een voldoende dikke afdeklaag 
aangebracht met geschikte grond. De sloten om het park en de Fuikvaart zijn voor
zien van een ondoorlatende laag zodat ze niet worden verontreinigd door water dat 
uit het stortmateriaal komt. Ook is een drainage aangelegd die het water moet af
vangen dat door het stortmateriaal is gesijpeld en mogelijk verontreinigd is geraakt. 

Met deze sanering is, zoals u weet, het stortmateriaal niet verwijderd. Om te voor
komen dat dit stortpakket een risico gaat vormen voor gebmikers van het park en de 
omgeving is een nazorgplan opgesteld. 
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Het plan beschrijft enerzijds de gebruiksbeperkingen die voor het park gelden en 
, anderzijds de controle en beheersing van het verontreinigde grondwater. 
Als gebruiksbeperking voor het Reinaldapark geldt dat bij werkzaamheden niet 
dieper gegraven mag worden dan één meter en dat de aangelegde afdeklaag intact 
moet blijven. 
Voor de waterhuishouding geldt dat de getroffen maatregelen in de watergangen en 
de drainage in stand moeten worden gehouden. Verder wordt in het plan een voor
stel gedaan voor het regelmatig meten van de grondwaterstroming en de grondwa
terkwaliteit. Het gaat hierbij om het meten van de kwaliteit van het grondwater dat 
door het stortmateriaal stroomt. Hiervoor worden in peilbuizen op verschillende 
dieptes in en rond het park metingen verricht. Zo wordt gecontroleerd of de veront
reinigingen uit het stortmateriaal zich niet via het grondwater verspreiden. Er moet 
worden voorkomen dat verontreinigd grondwater naar bijvoorbeeld oppervlaktewa
ter of volkstuinen stroomt. Als uit de metingen blijkt dat er geen risico's optreden 
kan de frequentie worden verlaagd. 

Bevoegd gezag Wet bodembescherming 
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd gezag in het kader van de 
Wet bodembescherming. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan het hoofd van de 
afdeling Milieu van de gemeente Haarlem. 
Het bevoegd gezag toetst onderzoeken en plannen rond bodemverontreiniging. Het 
stelt eisen om te voorkomen dat er ongeoorloofde risico's ontstaan voor mens of 
milieu. 
Het nazorgplan, dat ik u met deze brief stuur, wordt binnenkort bij het bevoegde 
gezag ingediend. Het is wettelijk verplicht een nazorgplan goed te laten keuren door 
het bevoegd gezag. Dit legt de instemming eerst vast in een ontwerpbeschikking. 
Deze wordt gepubliceerd waarna er zes weken gelegenheid is om zienswijzen in te 
dienen. Na deze periode worden eventuele zienswijzen beoordeeld en verwerkt en 
wordt een definitieve beschikking opgesteld. Dit alles conform de procedures uit de 
Algemene wet bestuursrecht. 

Uitvoering en financiering nazorg 
Na de vaststelling van de beschikking wordt de nazorg gestart met het plaatsen van 
enkele peilbuizen en een eerste meetronde. De eerste twee jaar zijn de kosten hier
van voorzien in het Bodemprogramma Haarlem. Vanaf 2016 gaan de werkzaamhe
den en kosten over naar het onderhoud en beheer van het park en zullen als zodanig 
in de begroting worden opgenomen. De kosten voor 2016 en daama zijn nu ge
raamd op ongeveer €6200,- per jaar. 

Met vriendelijke groet. 

drs. Cora-Yfke Sikkema 


