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VOORWOORD

Het HoogheeniraadschclP v(ln Deinand heeft de zorg voor 'droge voeten en
schoon water' in hel gebied tussen Wassenaar, Hoek van Holland, Rotter-
dam en Zoelermeer. Voor de Haagse regio wil Delflanduiterlijk in 2003 een
nieuwe aîvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) in gebruik nemen. De
bestaande awzi Houtrusl biedt onvoldoende mogelijkheden voor het

verwijderen van niilieuuelcisteiide stoffen zoals stikstof. Verder dreigi een
capaciteiisprobleem. De nu al hoogbelaste installatie kan de aanzwellende
stroom afvalwater niet verwerken. Dit probleem wordi binnen enkele jilren
nog groter door de bouw van tienduizenden nieuwe woningen en de
ontwikkeling van bedrijventerreinen.

De provincie Zuid-Holland heeft de Harnaschpolder in Schipluiden

aangewezen als locatie voor de nieuwe awzi. Dit is gebeurd na overleg
lussen de provincie Zuid-Hollcind, heiiiinisterie van Verkeer en Waterstaat,

het stadsgewest Haaglanden, de gemeente Schipluiden en het Hoogheem-
raadschap van DelflancJ. Nader overleg tussen de gemeente Schipluiden en
DelfJand heeft geleid tot de keuze voor een terrein van ruim 35 hectare
langs het nieuwe tracé van de A4 ten noorden van Den Hoorn, ter hoogte
van het Harnaschknooppunt A4/N54.

De stcitnotitie die nu voor LI I igt, vormt de formele start en cic onderzoeks-
opzet voor een milieu-e((ectrcipportage (m.e.r.). Het doel van de m.e.L is cic
vergunningverlenende instanties inzicht te geven in de gevolgen van de
voorgenomen activiteit voor het milieu. De startnotitie beschrijft het
zuiveringsprouleeni en de toe te passen zuiveringstechniek. Vervolgens

komen de te onderzoeken effecten op het milieu Jan cle orde, zoals
eventuele geur- en geluidsoverlast. Overigens leert de ervaring dat hel
productieproces van een moderne awzi voor de omgeving geen overlast
hoeft op Ie leveren. Een belangrijk punt is tenslotte hoe de awzi op een
verantwoorde wijze in het lanclschap kan worden ingepast.

Na publicatie van de startiiotiiie krijgi u vier weken de tijd om schriftelijk
op de voorgestelde onclerzoeksopzet te reageren. Hel coördinerend

bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland, gebruikt de inspra,lkreacties bij
het opstellen van de richtlijnen voor het uit Ie voeren onderzoek. Hoe u
kunt reageren leest u in parc1grcl;if 1.4.

Hel Hoogheemraadschap van Delfland zal tijdens de in'praakperiorle een
voorlichtingsbijeenkomst organiseren om de startnotitie toe Ie lichlen. De
gemeente Schipluiden zal tijdens deze bijeenkomst informalie geven over
de overige plannen voor de ontv~iikkeling Viln de Harnaschpolder. U leest
hierover meer in de regionolle pers en in een speciale lliemakrtinl die wij
huiS-dan-huis laten bezorgen.

drs. P. Zevenbergen
Dijkgraaf V,1n Delfland~~/./~
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1 HET DOEL VAN DEZE STARTNOTITIE

1.1 Aanleiding en kader van het project

In hel kader van de zorg yoor het milieu heeit hel HoogheeniraJdschap van
Delfland de taak het afvalwater in de regio Haaglanden te zuiveren. Hel
afvalwater wordt op dit moment gezuiverd door de aivalwaterzuiverings-
installatie (awzi) Houtrust in Den Hilag.

In hel jaar 2005 is er een zuiveringscapaciteit van 1,5 miljoen vervuilings-
eenheden (v.e.) in de regio Hilaglanden nodig. Op de locatie awzi Houtrust
is geen uithreiclingsruinite ilanwezig. Door de aanscherping ViHl de
lozingseisen kan de awzi Houtrust in hel jaar 2005 nog maar 0,4 miljoen
v.e. zuiveren. Het Hoogheemraadschap van Delfland is daarom
genoodzaakt elders in de Haagse regio een nieuwe aivalwaierzuiverings-
installatie te bouwen. De nieuwe êlwzi wordt ontworpen voor 1,2 miljoen
v.e., de prognose voor het JJJr 2020, met ruimte voor een uitbreiding nclar
1,5 miljoen v.e. in 20S0. De nieuwe awzi dient uiterlijk eind 20m/begin
2004 in gebruik gesteld Ie worden, om tijdig de awzi Houtrust te kunnen
ombouwen voor het jaar 200S. Hooidstuk 2 gaat hier nader op in.

Het Hoogheemri:adschêlp van Delfland heeft na vergelijkend onderzoek
vastgesteld dclt de nieuwe awzi de volgende kenmerken zal hebben:
. zuiveringssysieem type LBAS oi ULBAS;
. benodigde 0pfJervlakte in totaal circa 35 ha;
Voor een nadere toelichting zie hooidstuk 3.

Als locJlie voor de nieuwe aívalwaterzuiveringsinstallJtie heeft de
provincie Zuid-Holland in het streekplan Zuid-HolI,ind West na een
aiweging en vergelijking van diverse locaties de noordzijde van de
Harnaschpolder in de gemeente Schipluiden aangewezen (zie kai1rt 1, 2, 3
en literatuur 111). Het streekpli1n stelt een integrJle ontwikkeling Viln de
H.:rn.:schpolder voor.

In het kader Villl de integrJle ontwikkeling vtln de Hariaschpolcler (zie katlrt
5) Iweit vprvolgens de gemeente Schipluiden in overleg met het Hoog~
heeniraadschap viln Delfland de begrenzing van de nieuwe locatie en cle
hooidlijnen van de terreinlogisliek voor de aivalw,iterzuiveringsinstallatie
nader vasigesteld (zie kaart 4 en lileraluur 12,311. Dit bet reii het Plus-modeL.

Het Plus-model is vtlstgelegd in het bestuurlijk convenant Integrale
Oniwikkeling Harraschpolder (zie bijlage 4 ('n literatuur 1611. Hel
conven,int is ondertekend op 22 december 1997 door hel Hoogheem-
raMlsch.ip van Deltland, de gemeente Schipluiden, de provincie Zuid~
Holbncj en het ministerie van Verkeer en \lV.:tersta,lt (Rijkswaterstaat).

i

I

I

Voor de niC'u\\'e awzi zijn ook influent~ en eiíuentleidingen nodig voor de
;i,in~ en .ifvoer van w.iter. Deze komen ook in deze st,irtnotitie Jan de orde
(zie kaart 31.

~
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1.2 Vergunning Wet milieubeheer en milieu-effectrapportage

Voor het oprichten van een afvalwaterzuiveril1gsinstallalie (awzi) door het
Hoogheemraadschap van Delfland dient in het kader van de Wet milieu-
beheer (Wm) een vergunning te worden aangevraagd bij het bevoegd
gezag. Hel uevoegd gezag voor de Wm-vergunning is de provincie Zuid.
Holland in geval in de vergunningaanvraag gekozen wordt voor de opper-
vlakiebeluchtingstechniek ol' de gemeente Schipluiden indien in de vergun-
ningaanvraag gekozen wordt voor bcllenbeluchtingstechniek.

Keuze m.e.r.-procedure
In het Besluit Milieu-eííectrapportage is vermeld dat het bevoegd gezag
moet beoordelen ai ten behoeve van deze vergunning voor het oprichten
van een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van meer dan 0,2
miljoen inwonersequivalenten (dit zijn omgerekend circcl 0,316 miljoen
vervuilingseenliederi)l een rnilieu-eftectrapport moet worden opgesteld
(Besluit Milieu-eííectrapportage, onderdeel D, activiteil 211. Het Hoog-
heemraadschap heeft echter niet formeel om een dergelijke beoordeling
gevraagd, maar heeft in een vroegtijdig stadium zelf besloten, mede gezien
de omvang van de toekomstige awzi en mogelijke gevolgen voor het milieu,
een milieu-eííectrapport (MER) op te stellen (besluit van 18 maart 1997).
Het MER zal als bijlage bij de vergunningaanvrilag worden gevoegd. Het
vrijwillig volgen van een m.e.r.-procedure is geregeld in artikel 7.8ci, derde
licl \Vet milieubeheer.

Doel m.e.r.-procedure
Het doel van de milieu-effectrapportage (m.e.r.) is het op een systematische
en zorgvuldige wijze verkrijgen van zo objectief mogelijke informatie over
de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit, alsmede van de
alternatieven, zodat het milieu-aspect volwailrdig wordt meegewogen in het
besluitvormingsproces. Tijdens hel proces van totstandkoming viln het

milieu-etfcctrapport (MER) vindt op een aantill momenlen gestructureerd
overleg met de diverse betrokkenen en belilnghebbendeii pla;lts, hetgeen de
openheid van het proces ten goede komt.

Initiatiefnemer
Het Hoogheemraadschtlp vtln Delfland is volgens de \vet de iniliiltiefnemer
voor de vergunningaanvrciag en de m.e.r.-procedure. De iniliJtiefnelier slelt
de stJrtnotitie op, vervolgens het Ililieu-effectrapport en tot slot de
vergunningJ;:nvra,lg en dient deze documenten olÏicieel in bij het bevoegd
gezilg. De initiatiefnemer stemt vooraf en tijdens de procedure de
planvorming af met het bevoegd gezag.

Di' fwgrippi'll iriwol1'r~('qiii\'ill('rit (i.('.l en vef\'uililig~ecnf1tid (v.e.l wordcii Iwidl'
gebruikt. Hl'1 lwgrip ven'lJifil1g~a'enlieid i~ hei meeq g.inghaar. 111 de ~t.lrtnoiiti('
Ii.Hlten'rl wij d,in ook dit begrip. In de hl'grippenli¡..1 (tlliterzijde Villl het ,ic!iler-
oim!.g) wordt ('('11 dl'ïnitie \'til1 fwiele hegrippeii gegl'\'t'll.

'J
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Bevoegd gezag
Omdat aihankelijk van r1e uiteindelijke keuze van de beluchtingsiechniek
de gemeente Schipluiden ol de provincie Zuid-Holland bevoegd gezag is,
is er voor gekozen om de provincie Zuid-Holland als coördinerend bevoegd
gezag aan te merken voor de rn.e.r.-proceclure en vVm-vergunning.

Voor dit project is een projectgroep bevoegd gezag ingesteld waarin naast
de provincie Zuid-Holland (coördinerend uevoegd gezag) en cle gemeente
Schipluiden, ook de direciies Noordzee en Zuid-Holland van
Rijkswaterstaat deelnemen. Rijkswaterstaat (ministerie van Verkeer en
\Naterstaatl omdat in het kader van de V\/et verontreiniging
oppervlaktewateren (\'Vvo) één ai meerdere vergunningen nioeten worden
aangevraagd en een verplichte inhoudelijke en procedurele afstemming
tussen de Wm- en de Wvo-procedure (arl. 8.28-8.34 Wm en art. 7b-7d
Wvo) moel plJêltsvinelen.

Het bevoegd gezag aanvilardt de startnotitie en organiseert de wettelijk
geregelde publicatie, ter visie legging en inspraak en advisering. Hei
bevoegd gezag vraagt advies aan de wettelijk adviseurs en aan de
onafhankelijke landelijke Commissie voor de milieu-eiicctrapportage. Op
basis van de inspraakreacties en adviezen stelt het bevoegd gezag de
richtlijnen voor de inhoud van het milieu-eiiectrapport (MER) op. De
initialieinenier stelt dan het niilieu-eifectrapport op. Het bevoegd gez(tg
aanvaardt vervolgens het niilieu-efiectr(tpport en organiseert wederom de
wettelijk geregelde publicatie, ter visie legging, inspraJk en advisering. Het
bevoegd gezag vraagt daarbij een toetsingsadvies over het niilieu-
eiiectrapport aan de onaihankelijke landelijke Commissie voor de milieu-
eiiectrapportage. Het bevoegd gezag beoordeelt vervolgens met behulp van
de inhoud van het milieu-eiiectrapport en de ontvangen inspraakreacties en
adviezen de vergunningaanvraag van de initiatieinemer. Vervolgens beslist
het bevoegd gezag ai en onder welke voorwaarden zij een vergunning
verleent aan ele initiatiefnemer voor de oprichting en aanleg V;:1I een

aiva Iwalerzu iveri ngsinstallatie.

Een atlntal belangrijke projecigegevens is opgenomen in bijlage 1. De
m.e.r.-procedure wordt uiigebreider toegelicht in hoofdstuk 6.

1.3 Doel van de startnotitie

Het doel V;:1I deze st¡¡rtnotitie is drieledig:
1. Het ¡¡tlngeven Vcin de iortiele start van de m.e.r.-procedure. In deze

startnotitie wo relt op hoofdlijnen ingegaan op hel waarom, WJl, w;iar en
wanneer van de plannen;

2. Het iniormeren van de betrokkenen over de plannen en hen de

gelegenheid te bieden om in te spreken ten behoeve v¡¡n de richtlijnen
die voor het niilieu-eiiectrapport warden opgesteld (zie ook de volgende
paragraai);

3. Richting Ie gcvpn aan cle oplossingsrichtingen voor de problematiek,

realisatie van l'en nieu\ve tlwzi in de Harnaschpolder in het jadr 2003
met epll ollt\vprprap.icitE'it van 1,2 miljoen vervuilingseenheden.

10
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1.4 Spelregels voor de inspraak

De inspr(lakniomenten vormen een belangrijk onderdeel v¿m de milieu-
effectrapportage-procedure (m.e.r.). In de inspraak kan een ieder die dat wil
(waaronder burgers en belangengroeperingen) een mening geven over de
gepresenteerde plannen.

De eerste inspraakronde begint direct na publicóltie van deze startnotitie en
duurt vier weken. Deze inspraak wordt gebruikt ten behoeve vaii hel
opstellen voln de richtlijnen voor de inhoud van het MER. In deze ronde kan
een ieder aangeven welke omgevings- en niilieuaspecten speciale aandacht
verdienen in hel op Ie stellen rnilieu-effectrapport (MER). Inspraakreacties

nioeten binnen de genoemde termijn van vier weken schriftelijk worden
ingediend bij de provincie Zuid-Holland (coördinerend bevoegd gezag).

liispraakreacties kunnen worden toegezonden aan:

Provincie Zuid-Holland
Directie Water en Mi lieu
Bureau Coördinatie Vergunningen en Milieu-effectrapportage
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Onder vermelding van: "Iiispraakreactie AWZI"

De initiatiefnemer, het HoogheciiraadschclfJ van Deltland, zal tijdens de
inspraaktermijii een voorlichtingsavond organiseren om de inhoud van de
st.irtnotitie en het verloop van de verdere procedure toe te lichten. Pla,its en
tijdstip van deze bijeenkomst worden bekendgemaakt in de regionale pers
en in de speciale ihemakrani die huis-aan-huis wordt bezorgd.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de
afdeling Communicalie voln het Hoogheemroladschap van
Delfland (015 - 260 8330).

Na.lr verwachting zal het milieu-effectrolppori (MER) in hel naj.i.ir van 1998
\-vorden gepubliceerd. D,lt vindiopnieuw inspr.iak plëats, \,\ia,irbij een
ieder de kans krijgt zijn of haar mening te geven over de kwaliteit en inhoud
van het MER.

ii
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1.5 Leeswijzer

In hoofdsluk 2 worden de probleemanalyse en de doelstelling van het
project beschreven. Vanuit de doelstelling kJn een êlantal alternatieven
worden tiangeduid, deze zijn vermeld in hooidstuk 3. Vervolgens is in
Iiooidstuk 4 de omgeving van de locatie beschreven. De mogelijke efîecteii
op de omgeving zijn vermeld in hoofdstuk 5. Hierbij wordt aangesloten bij
het zogenaamde "MER op niaatlt-beleid van de provincie Zuid-Holland. In
hooídstuk 6 zijn de procedure en de te nemen besluiten in hel kader van de
l1.e.r.- proceoure in een overzichielijk schema aangegeven.
Op de achterzijde van het achteronislag is een begrippenlijst opgenomen.

'O' (2 Probleemanalyse en doel steil ing van het project

C$" Cl Voornemen, alternatieven en varianten

co- (i Beschrijving omgeving

ti" CI Te onderzoeken effecten

t3 (§ Procedure en te nemen besluiten

1 ~
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2 PROBLEEMANALYSE EN DOELSTELLING

2.1 Inleiding

Paragraaf 2.2 schetst in grote lijnen de ontwikkelingen in de zuiverings-
behoefle tot 2050 in de H,iagse regio. Paragraaf 2.3 formuleert de

doelstelling van het project: een nieuwe Clwzi voor de Haagse regio,
verantwoord voor het milieu en zo goed mogelijk ruimtelijk en landschap-
pelijk ingepast. Het hoofdstuk besluit met een aanlal belangrijke

uitgangspunten voor hel onderzoek.

2.2 Het probleem samengevat

Nieuw benodigde capaciteit
Voor cle toekomstige zuivering van afvalwater in de H(lagse regio zijn de
volgende omstandigheden en ontwikkelingen van belang:
. de biologische zuiveringscapaciteit V(1n de huidige ilfvalwaterzuiverings-

installatie (awzi) Houtrust in Den Haag is beperkt, w(iardoor bij grote
(liliiVOer slechts een deel Villl het water kan worden verwerkt;

. hel afvalwater dient op korte termijn êlan verderga¡lIde kwaliteitseisen

voor stikstofverwijdering Ie voldoen (conform het Lozingenuesluit Wet
verontreiniging oppervlaktewateren, Stedelijk Afvalwater);

. in het stadsgewest Haaglanc!en zullen binnenkort op grote schaal

nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen worden gerealiseerd.

In de regio Haaglanden ontstilat de komende jaren een capaciteits-
probleem voor het zuiveren van afvalwater. Het gailt hierbij om het
ilfvalwater uil de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk. Voorburg,
Leidschendam, Schipluiden, Pijnacker, Monster, \!Vateringen, Zoeiermeer,
Nooidorp, Rijnwoude en Wassenaar. Met name door de realisatie Vill een
ilJntal woningbouwloc.ities en bedrijventerreinen z,il de benodigde
capJciteit stijgen van circa 1.300.000 vervuilingseenheden (v.e.) in 199() tot
circa 1.600.000 v.c. in 2020. Deze uitbreiding is vanwege ruimtelijke en
iìnanciële redenen niet te realiseren bij de huidige aîvalwJterzuiverings-

installatie Houtrust in Den Hilag. Integendeel, om te kunnen voldoen J¡H)
de ,ianscherping Viln de lozingseisen op het gebied van met name
stiksiofverwijdering mopt de awzi Houtrust de komende jaren hilci
c,ipacileit drastisch verlJgen lot 400.000 v.e. Het Hoogheemraadschap van
Delîl,lId moet conform hel Lozingenbesluit \¡Vet verontreiniging
0pl'ervlaktewaieren (Wvo) Stedelijk Afvalwater (Algemene M,iatregel van
Bestuur van 24 februori 1996) 0l' 31 december 200S aan dpze eisen
voldoen. Dit besluit vormt de uitvoering van de Europese richtlijn
91/271/EEG, welke tot doel heeft om het oppervl,iktewater Ie beschernwn
tegen de nadelige invloed V,ln lozingen van afv;ilwater door
aivalvvilterzuiveringsinstallaties op hel oppervldktewilter, in verband
waarriee eisen worden gesteld tliln de zuivering van het afv,ilwilter. De
~lilngesrherpte lozingseisen gelden landelijk vanai 1999, voor de tl\l"zi
Houtrust is uitstel verkregen tot 31 december 2005.

,iwzi H,irii,i~(hp(i\dl'r
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Dit houdt in dat in de Haagse regio een nieuwe zuiveringscapaciteit moet
worden gebouwd van 1 .(¡OO.OOO - 400.000 = 1.200.000 v.e. benodigd in
2020, in de daaropvolgende periode lot 20S0 verder uil te breiden tot
1.500.000 v.e. De nieuwe cap¡iciteit kan niet op het terrein v¡in de awzi
Houtrust worden gerealiseerd. Daarom is besloten een nieuwe afvalwater-
zuiveringsinstallatie in de HMn¡isclipolder te bouwen. Deze ¡iwzi zal met
haar 1.200.000 v.e. in 2020 een relatief grole omvang hebben (de grootste
van Nederland).

In bijgaande tabel is een overzicht gegeven van de verdeling van de
toekomstige zuiveringscapaciteit over de tlwzi Houtrust en de nieuwe awzi
in de Hariaschpolder vanaf' 9% tot en met 20S0.

Schatting van de verdeling van het afvalwater tussen de awzi Houtrust en
de nieuwe awzi in de Harnaschpolder (in aantal vervuilingseenheden)

Jaar awzi Houtrust awzi Harnaschpolder

1996 1.300.000 -

2000 , ASO.OOO -

200S 400.000 , .1 00.000

2020 400.000 1.200.000

20S0 400.000 1.S00.000

Om (l¡in het einde van 2005 te kunnen voldoen .1,11 de hierboven
genoemde lozingseisen zal de awzi in de Harnaschpolder al eind

2003/begin 2004 in gebruik moelen zijn. In 2004 en 200S kan dan de
ombouw van de awzi Houtrust plaatsvinden om tijdig te kunnen voldoen
a.in de nieuwe lozingseisen per 31 december 2005. In het bijg¡iande
planningsscheria is een schatting van de plJllning vJn eeii aantal belang-
rijke activiteiten tot en met het jaar 200S in beeld gebracht.

Locatiebesluit
De nieuwe "fvalwaterzuiveringsinstallatie z,,1 in het noorden Vcin de
Harnaschpolder in de gemeente Schipluiden worden gesitueerd. Deze
locatie is aangewezen in hel Streekplan Zuid-Holland West (zie kaart 2). De
gemeente Delft heeft overigens beroep aangetekend tegen het streekplan bij
de Raad van State.

Deze locatie is n,ider uitgewerkt in het kader van de plannen voor integrale
ontwikkeling van de Harnasclipolder. De integrale ontwikkeling van de
Harnaschpolder is voorbereid door de Stuurgroep Harnaschpolder, waarin
de provincie Zuid~Hollilnd, Rijkswaterstaat, de gemeente Schipluiden, het
Hoogheemraadschap DelflJnd en het stadsgewest HaaglandC'1l
participeren. In interactieve werksessies tussen de gemeente Schipluiden en
het Hoogheellr.iaclscliap Delllalicl is de illp,issing van de avvzi in het
oiitwikkelingsperspectief voor de Harnaschpolder en omgeving nader
uitgewerkt. De resultaten van deze studie zijn Iltergelegcl in het r.ipport
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"Ruimtelijke inpassing", een gezamenlijke rapportage van het
Hoogheemraadschap Viln Delfland en de gemeente Schipluiden 131. Dit
rapport is bekrachtigd door de Sluurgroep op S december 1997 en heeft
gediend ter voorbereiding van het bestuurlijk convenant voor de Integrale
Ontwikkeling viln de Hariaschpolder van 22 december 1997 (bijlage 41.
Gekozen is voor hel zogenaamde Plus-model (zie kaarl 4). Hel stadsgewest
Haaglanden heeft het convenant overigens niet mede ondertekend in
december 1997.

De situering van de toekomstige awzi is aangegeven op kaart 1,2,3,4 en 5.

2.3 Doelstelling van het project

Op basis van de probleemstelling in de voorgaande paragraaf kan de

volgende doelstelling van het project worden geforiwleerd:

Het realiseren van een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie met een
cilpaciteit van 1.200.000 vervuilingseenheden (v.e.) op de locatie in de
Hariaschpolder volgens het Plus-model, gereed aan hel eind van

2003!begin 2004, waardoor voor het einde Viln 200S de totale vereiste
zuiveringscapaciteit in de regio Haaglanden kan worden bereikt.

Er zal bij de realisering van de awzi in de Harnaschpolder rekening
worden gehouden dat de capaciteit na 2020 wordt uitgebreid met
300.000 v.e. De realisering van de awzi zal op een milieu-
verantwoorde manier gebeuren en zo goed mogelijk ruimtelijk en
landschappelijk worden ingepast.

2.4 Uitgangspunten voor het niilieu-effectrapport (MER)

De volgende uitgangspunten kunnen worden geiormuleerd:

Locatie van de awzi
In het streekpliln Zuid-Holland West (beschrijving, januari 1997) is
aangegeven dat in de Harnaschpolder de locatie voor de nieuwe awzi is
opgenomen i 1 L zie ook kaart 2. Aan de definitieve keuze voor de
Harnaschpolder is pen IZlng besluitvormingsproces voorafgegaan. Dit
proces is uitgebreid beschreven in r1e toelichiing op het streekplan 111. De
laatste belangrijke stappen in dit proces waren de volgende.
Tot in het voorjaar van 1996 was er nog geen breed bestuurlijk draagvlak
voor één specifieke locatie. Bij de vaststelling van het ontwerp streekplan in
mei 1996 hebben ProvinciZlle Staten bij amendement uitgesproken ebt de
locatie Harnaschpolder als voorkeurslocalie voor de awzi in het streekpltln
moet worden opgenomen. Als reservelocatie is de spoordriehoek Nootdorp
aangewezen.
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Schatting van de planning van een aantal belangrijke activiteiten VOl 2005
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Tevens is bij dit amendement uitgesproken dat de Harnascbpolder als volgi
in hel streekplan aangeduid moet worden: 'nieuwe locatie bedrijfsterrein,
voorkeurslocatie awzi, ontwikkelingsrichting slads- en dorpsgebied',

rekening houdend met de reconstructie van de glastuinbouw en groen,

optimale ontsluiting en dergelijke, a,lIsluitend op de bestaande stads- en
dorpsgebieden van Delft/Den Hoorn (gemeenie Schipluiden). Vervolgens
hebben ProvinciJle Staten op 17 januari 1997 de keuze voor de locatie in
de Harnaschpolder definilief gemaaki door de reservelocatie spoordriehoek
Nootdorp te laten vervallen. Voor de keuze voor de locatie in de
Harnaschpolder is een breed bestuurlijk draagvlak aanwezig, getuige hel
convenant tussen hel ministerie van Verkeer en Waterstaat, cle provincie
Zuid-Holland, de gemeente Schipluiden en het Hoogheemraadschap van
DelflaneL. Enkele belangrijke overwegingen voor de keuze voor de localie
in de Harnaschpolcler zijn:
. uit het oogpunt van milieu-aspecten als duurzaamheid, chemicaliën- en

energiegebruik is een compacte installatie (dat is een installatie die 8 tot
15 ha vergt) minder wenselijk; een installatie die uitgaat van conventionele
-maar wel de rneest moderne- technieken heeft derhalve de voorkeur;
daarvoor is circa 3S ha nodig, die in de Harraschpolder beschikbaar is;

. een conventionele techniek is een bewezen techniek;

. een conventionele installatie is uit financiële overwegingen (met name
lagere kosten voor de burger) hel meesl aantrekkelijk; onderzoek heeft
uitgewezen dat de locatie Harnaschpolder de laagste kosten heeft;

. in de Harnaschpolder is een win-win-situatie te creëren, omdat een

optimale ruimtelijke inpassing mogelijk is, waarvoor naast de awzi de
ontwikkelingen in (de reconstructie van) het glasareaal en de inrichting
van bedrijísierreinen de belangrijkste elementen zijn. Daarnaast is sprake
van een gunstige ligging ten opzichte van het bestaand stedelijk gebied.
Een en ander geeft goede mogelijkheden voor een integrale ontwikkeling
van de Harnaschpolder.

In de loop van 1997 is binnen het in hel streekplan aangegeven zoekgebied
de locatie van de awzi verder afgebakend. Basis voor de definitieve
locatiekeuze was de rapportage IIRuirntelijke inpassingIl in opdracht van het
Hoogheemraarlschap van Delfl.ind en de gemeente Schipluiden 131. Hel
uiteindelijke gekozen Plus-Ilodel is weergegeven op kaart 4 en in het
bestuurlijk convenant Harnaschpolder vastgelegd.

Lozingenbesluit Wvo Stedelijk Afvalwater
Bij de bouw van de awzi zal moeten worden voldaan aan de effluenteisen
die zijn opgenomen in het Lozingenbesluit Wet verontreiniging

oppervlakiewateren Stedelijk Afvalwater. Twee belangrijke effluenleisen
hebben betrekking op stikstof (N) en fostaai (PI. Deze eisen zijn:

Parameter Waarde Im¡l11 soort eis

NIOl,l.l 10 jaargemiddelde

P101a,11 voortschrijdend gemiddelde van 10
opeenvolgende waarnemingen
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Tockomstigc ontwikkclingen
Bij de realisering van de awzi wordt rekening gehouden met twee mogelijke
ontwikkelingen, die wat verder in de toekomst zijn gelegen:
. Voor een eventuele verdere aanscherping van de effuenleisen uit hel

Lozingenhesluit V\'vo Stedelijk Afvalwclier wordt een ruimte voor te
bouwen nabehandeling van effluent gereserveerd;

. Voor toename van de gewenste zuiveringscapaciteit voor de behJncleling
van 300.000 v.e. door meer ;iivalwater voor de periode 2020 tol 2050
wordt in het ontwerp van de zuivering een ruimteueslag gereserveerd.

In het MER zal met betrekking tot de capaciieit van de installatie worden
uitgegaan van de situJtie tol 2020. De (autonome) ontwikkelingen in de
omgeving worden tot 2010 beschreven. Aan ontwikkelingen na 2010 die
nu al te voorzien zijn, zal in het onderzoek aandacht worden besteed (op
een minder gedetailleerd niveau).

Influent- en effluent leidingen
Zowel voor de aanvoer als de afvoer van het water zijn leidingen nodig
(influent- en effuenileidingen). De aanleg van deze leidingen is geen m.e.r.-
plichlige activiteit. Daar de aanleg van deze leidingen niet los kan worden
gezien van de bouw Viln de awzi en dus een afgeleide activiieit is, zullen
voor de voorkeurstracés de milieu-effecten len gevolge van de aanleg in het
MER worden beschreven. Tevens zal aandacht worden besteed aan
maatregelen om de effecten te beperken.

Relevante wetgeving en procedures
Om uiteindelijk te komen tot de aanleg en exploitatie van een nieuwe awzi
zal een (l(lntêll procedures moeten worden doorlopen. In hoofdstuk 6 wordt
uitgebreid ingegaan op de relatie tussen enerzijds de vergunningen \iVet
milieubeheer (\!\m) en Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en

anderzijds heiiiilieu-effectrapport (MER). Daarn;ast spelen bij de aanleg en

exploitatie van de (lwzi andere procedures een bel(lngrijke rol, onder
andere de vasistelling van het bestenirrlingsplan en de eventuele vaststelling
van een geluidzone rond de awzi.
In bijlage 3 wordt op de relevante wetgeving en procedures nader ingegaan.
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3

3.1

3.2

VOORNEMEN, ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN

Inleiding

In dit hoofdstuk worden cle alternatieven die de initiatieínemer in hei
milieu-eífeetrapfJort (MER) wil uitwerken en onderzoeken, glob¡ial
beschreven. De voorkeursoplossing van de initiatiefnemer is mede bepaJld
op grond van het relatief lage energieverbruik van de installatie. Aciidachi
wordt besteed aan vragen als: hoe ziel de situatie er in 2010 uit als er niets
wordt gedaan en hoe krijgt hel Meest Milieuvriendelijk Alternatief vorm?
Het hoofdstuk besluit met een korte beschouwing over mogelijke, nog te
ontwikkelen varianten bij de verdere uitwerking.

De voorselectie

Ten aanzien van de aanleg van de awzi is een aantal alternatieve systemen
mogelijk. Deze alternatieven kunnen onderscheidende effecten hebben op
de rnilieuhygiënische, landschappelijke en ruimielijke inpassing. In dit
hoofdstuk worden cle alternatieven die de initiatiefnemer in het milieu~
effectrapport (MER) verder wil uitwerken en onderzoeken, globaal
aangeduid.

In het voorjaar van 1997 is een voorselectie van de alternatieve zuiverings-
systemen gemaakt. Daarbij is onder meer een klJnkbordgroep viln
deskundigen op het gebied van afvalvvaterzuiveringssysterien
geraadpleegd. In bijlage 2 is het proces v.:m voorselectie nader beschreven.
Op basis van deze voorselectie is, mede v¡inwege het belang van een
relatief laag energieverbruik, als voorkeursoplossing voor een Jlternatief
gekozen, waarbij hel afvalwater op fysische en biologische wijze wordt
gereinigd in een laagbelast actiefslibsysteeri (een zogenaamd LBAS-
systeem). In het MER wordt als alternaiief het ULßAS-systeeii opgenomen
waarbij het afvalwater volledig biologisch wordt gereinigd in een

ultralaagbelasi actiefslibsysieem (respectievelijk paragraaf 3.3 en 3.4).
Vervolgens wordt in paragr(l(lf 3.5 (lJndacht besteed aan het lozingspunt
VJn de eftluentleiding.
In de piiragrafen 3.6 en 3.7 wordt da(lrt(l ingeg,lan op het rrieest
milieuvriendelijke alternatief en het wettelijk verplichte nUI-illternatief, die
in hel MER zullen worden beschreven. Het hooidsluk wordi afgesloten met
een aant(ll viiridnten die in het MER in beschouwing worden genomen
(parilgrilaf 3.8).
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3.3 Voorkeursoplossing: LBAS-systeem

Het aivalwater dat wordt acirigevoercl is verontreinigd met org(lnische
deelljes, stikstof- en fosfaat verbindingen en diverse iiicroverontreini-
gingen. De zuiveringsinstallatie is mel name ingericht oni de organische
deeltjes, de stikstoí- en íos(a(ltverbindingen uil het water te verwijderen
zodat het op oppervlaktewater kan worden geloosd. In het LBAS-systeem

zijn daarvoor de volgende behaiidelingsstappen opgenomen (zie ook het
hierna gegeven globale schema):

. voorbezinken;

. anaërobe beli(lndeling;

. beluchtingsbehandeling;

. nabezinken;

. slibverwerking;

Voorbezinken
Het afvalwater wordt opgevangen in een vooruezinktank. In deze tank
bezinkt een eleel van de organische deeltjes in het afVëllwater. Het water
stroomt door lli1êlr een anaërobe tank. Het slib wordt afgevoerd naar een
tweede bezinktank om in te dikken onder invloed van de zwaartekracht.

Anaërobe behandeling
De ,maërobe tank maakt onderdeel uit van het zogenaamde actief
slibsysteem. Dat systeem houdt in d.-t b.-cteriën zorgen voor de afbraak van
de (organische) verontreinigingen. Het actiei slibsysteem bestaat uil een
anaërobe tank en een beluchtingstank. In de anaërobe t.-nk vindt afgifte van
fosfaat door het actieve slib plaats.

Bel ucht i ngsbeha n del i n g

Vervolgens stroomt het afvalwater met het actieve slib naar de

beluchtingstank. In deze tank wordt geforceerd lucht toegevoerd. Daardoor
worden de stikstofverbindingen omgezet in stikstofgas dat naar de lucht
verdwijnt. Fosfa;it in het aivalwater worcli hier door het ;ictief slib
opgenomen. In principe wordt uitgegaan V,li biologische defosf.:Hering. In
een I,Here fase ZJI moeten worden onderzocht of het afvalwater hiervoor
geschikt is (proeionclerzoek). Mogelijk worden ;ianvullend chemic;iliën
ingezet om de gewenste effuentkwaliteit te Liehalen. Het ontwerp zal hierin
dus moeten voorzien.

Nabezinken
Vervolgens stroomt het water met het actieve slib na"r een nabezinktank.
Het actieve slib bezinkt en het gezuiverde w.iter stroomt door om te worden
geloosd op het oppervlaktewater. Het si iIJ wordi voor een deel teruggevoerd
naar de anaërobe tank. De hoeveelheid ,,(lief slib neemt toe wa,irdoor niel
al het slib kiln \vorden teruggevoerd.

Slibverwerking
Het slib dat niet wordt teruggevoerd (surplusslib) wor(h mech.inisch

ingedikt. Het vrijgekomen \,\iter wordt in de beluchtingstank gevoerd. Het
slib wordt in een gistingsiank gebracht. In deze gistingstank wordt hel

surplusslib meI hel ingedikte slib uit de vombezinktank samen verwerkt.
Het vrijkomende biogas \vmdi gebruikt als brandstof voor hiogasmotorC'n
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waarmee energie wordt opgewekt. Het uitgegiste slib is in volume sterk
afgenomen. 011 het volume en het gewicht van dit slib nog verder Ie
verriinderen wordt het ontw.iterd in een ontwetteringsinstallatie (niecha.
nische ontwatering). Het vrijkomende wetter wordt vooralsnog zonder
verderg,lêlnde zuivering teruggt:voerd natlr de voorbezinktetnk, hetgeen leidt
tot een hogere belasting van de êlwzi. Het slib wordt aigevoerd niletr een
verwerki ngsinstêlliatie.

Milieubeschermende maatregelen
In de voorgenomen aClivileit vvo!"ch voorzien in minimetle milieubelasting
(loor de waterzuivering. Daartoe worden (llle procesonc/crdelen met
uitzondering van de nabezinktanks etfgedekt om geiireniissies te
voorkomen. Geurproducerencle bedrijfsonderdelen worden afgezogen en
de afgezogen lucht wordt over een biofilter geleicl. Motoren en
geiiiiclproclucerencle insttlilaties worden Jfgeschermd. De milieu-effect
beperkende maatregelen zullen worden vastgesteld met in.ichtn(lrie van de
'Bijzondere regelingen' uit cle NER. (Nederlandse Emissie Riclitlijnen). Bij
hei ontwerp wordi rekening gehouden met de omgeving om de inpassing te
optimal iseren.

In cic navolgende ilfbeelcling is een globaal schema van ele voorkeurs-
oplossing opgenomen.

Globaal schema van het LBAS-systeeni

Beluchtingslank

I.--
Nali('zinktank EffluentInfiiient Voorbezinkiank Anaerobe tank

Ml.('hanisdie
indikking

~ Sm"fvoe,

Indikking o.i.\'.
dl' zw.iarlekrachi Gisting

Mechanische
ontwalNiiig

"
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3.4 Alternatief: ULBAS-systeem

Dit zuiveringssysteern is eveneens gebaseerd op willerbehJndeling door
in icJcI el van een actief slibsysteeni. Belangrijkste verschillen met het voor-
genomen LBAS-systeeni bestaan uit:
. geen voorbezinken van afvalwater wJardoor meer verontreiniging wordt

aangeboden aan de zuivering;
. grotere beluchtingstank van het (lelieÎ slibsysteein omdat meer

verontreiniging moet worden afgebroken;
. grotere nabezinklJnk door het grotere slibaanbocl;
. ontbreken van slibgisting:
. slib is slechter Ie ontwateren;
. slibafvoer is groter door slechtere ontwatering en ontbreken slibgisting.

De zuiveringsstappen bestaan uit:
. anaërobe behandeling;

. beluchtingsbehandeling;

. l1ë1bezinken;

. slibverwerking.

Anaërobe behandeling
Het alvalwater wordt direct opgevangen in een anaërobe tank. Deze
anaërobe lank is eveneens de eerste slap van het zogenaamde actief
slibsysteeni. Dat systeem houdt in dai bacteriën zorgen voor de afbraak van
de (organische) verontreinigingen. Het actief slibsysteem besta,H eveneens
uit een anaërobe en een beluchtingstank. In de anaërobe tank vindt afgifte
v(ln fosfaat door hei actieve slib PICliltS.

Bel u eh tin gsbe ha n del i ng

Vervolgens stroomt het afvCllwClter met het actieve slib naar de

beluchtingstank. In deze tank wordt geforceerd lucht toegevoerd. Daardoor
worden de stikstofverLiindingen omgezet in stikstofgas dat naar de lucht
verdwijnt. fosfaat in het afvalwater wordt door het ,'Klief slib opgenomen.
Deze tank is groter dCln in het LßAS-systeem om dal de hoeveelheid

veronireiniging die moet worden gezuivero groler is. In principe wordt
uitgegaan van biologische defosfaiering. In een latere fase zal moeten
worden onderzocht of het aivalwater hiervoor geschikt is (proefonderzoek).
Mogelijk worden aanvullend chemicaliën ingezet om oe gewenste
eifuentkwaliteilte behalen. Het ontwerp zal hierin dus moeten voorzien.

Nabezinken
Hel water meI het actieve sliLi stroomt naar een n,ibezinktank. Het actieve
slib bezinkt en het gezuiverde water stroomt door om te worden geloosd op
het oppervlaktewater.

Slibverwerking
Het sliLi wordt voor een deel teruggevoerd n,iar de an;,ërobe tank. De
hoeveelheid tlctief slib neemt toe waardoor niet dl hei slib k,ir worden
terugg('voerd. Het surplussliLi \'\ordt mechanisch ingedikt. Hc,t water wordt
in de heluclitingst,ink gevoerd. Om het volume en het gevvicht van het slib
nog verder te ve-fIiinderen, vvordt het ontv...aterd in een ontw,iieringsin-
stalLlIie. Hel vrijk(.fmeiicle vl/aler worch vooral5nog zonder v(-'rderg(i(illde
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zuivering teruggevoerd naar de voorbezinktank. Het slib wordt afgevoerd

naar een verwerkingsinstallatie. Gisting van dit slib is minder rendabel,
omdat het surplusslib veel minder biogas produceert.

Milieubeschermende maatregelen
De milieubeschermende maatregelen van dit alternatief komen grotendeels
overeen met het voorkeursalternatief. Door het ontbreken van de
voorbezinktanks behoeven die ook niet te worden afgedekt.

In de navolgende afbeelding is een globaal schema van dit alternatief
opgenomen.

Globaal schema van het ULBAS-systeem

Influent Anaerobe tank Beluchtingstank Nabezinktank Effluent

Mechanische
indikking

Slib.lvoer

Mechanische
ontwatering

3.5 Lozingspunt effluentleiding

Er zijn verschillende locaties denkbaar voor de lozing van het effluent.
Rijkswaterstaat heeft een lichte voorkeur uitgesproken voor een lozings-
punt op de Nieuwe Waterweg (en dan bij voorkeur zo ver mogelijk
stroomopwaarts) boven een lozingspunt op de Noordzee. Deze voorkeur is
met name bepaald door aspecten als integraal waterbeheer en de
zwemwaterfunctie in de kuststrook. Hieraan ligt een rapportage van het
RIKZ en RIZA ten grondslag 14).
De voorkeurstracés voor de influent- en effuentleidingen zijn in paragraaf
4.5 en op kaart 3 aangegeven. Bij het voorkeurstracé voor de effuentleiding
wordt van een lozingspunt op de Nieuwe Waterweg uitgegaan.
Ten behoeve van de in- en effluentleidingen zijn gemalen nodig.
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3.6 Het meest milieuvriendelijk alternatief

In het MER zal een alternatief worden ontwikkeld dat de minst nadelige
effecten voor het milieu oplevert, het meest milieuvriendelijke alternatief
(MMA). Na de beoordeling en vergelijking van de milieugevolgen van de
alternatieven en varianten in het MER wordt het alternatief dat het best
scoort op milieu als basis voor het MMA genomen. Het MMA zal met
(combinaties van) maatregelen worden opgebouwd om negatieve
milieugevolgen van de awzi (ook op de omgeving en de daar gewenste

functies) zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken of te verzachten.
Aandachtspunten daarbij zijn in ieder geval: leefbaarheid, natuurlijk milieu
en duurzaamheid (onder meer energieverbruik en hergebruik effluent).

3.7 Het nul-alternatief (referentie)

Het nul-alternatief betekent dat aan het voornemen van het aanleggen van
de awzi in de Harnaschpolder géén uitvoering wordt gegeven en de huidige
situatie overwegend wordt gehandhaafd. Het nul-alternatief beschrijft de
situatie in het prognosejaar 2010 (autonome ontwikkeling). Het nul-
alternatief vervult derhalve de rol van referentie voor het vergelijken en
beoordelen van de alternatieven waarbij de awzi wel wordt gerealiseerd.

3.8 Varianten

De bovengenoemde alternatieven zullen in het MER onder meer worden
vergeleken op basis van hun effecten. In het MER zullen binnen elk van de
alternatieven maatregelen worden aangegeven die nadelige effecten
kunnen beperken (mitigerende of effectbeperkende maatregelen) en
maatregelen die het verlies van natuur- en landschapswaarden

compenseren (compenserende maatregelen).

Varianten die in het MER in beschouwing worden genomen zouden kunnen
worden gezocht in de richting van een nadere uitwerking van de
zuiveringsstappen van de hiervoor beschreven alternatieven die nog niet in
de systeemkeuze zijn afgevallen. Het gaat dan bijvoorbeeld over
mechanische indikking en ontwatering, beluchtingstechnieken, duurzame
bouwtechnieken en biologische en eventueel aanvullende chemische
defosfatering. Voor de awzi zijn twee beluchtingstechnieken mogelijk:

bellenbeluchting en oppervlaktebeluchting. Bij bellenbeluchting wordt de
lucht van onderaf ingebracht met luchtbellen. Bij oppervlaktebeluchting
wordt de lucht van bovenaf er ingeslagen met een beluchterschotel. In het
MER worden beide technieken nader beschouwd.
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Daarnaast worden in het MER maatregelen in beschouwing genomen om
milieu-beïnvloeding zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft met name
maatregelen ter beperking van:
. geur (afdekking, afzuiging en nabehandeling);
. geluid;

. visuele hinder (inpassing);

. energieverbruik;

. chemicaliënverbruik (procesvoering, dosering);

. slibproduktie (procesvoering);

. overlast van bouwverkeer en heien in de aanlegfase;

. hinder van vrachtauto's voor slibafvoer in de gebruiksfase.

Het MER besteedt bijzondere aandacht aan de ruimtelijke en landschap-
pelijke inpassing van de awzi, hier worden eventueel varianten voor
ontwikkeld.

In het MER zal tevens aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om
in plaats van lozen het gezuiverde water nuttig toe te passen (in de

glastuinbouw, spoelen van zeezand) en de wijze van uitvoering en
inrichting van het lozingspunt.
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4 BESCHRIJVING OMGEVING

4.1 Inleiding
De localie van de awzi ligt in de Hariaschpolder, groot ca. 200 ha, binnen
de gemeente Schipluiden. Om de effecten van de awzi op de omgeving te
kunnen bepalen is het nodig om eerst naar de Hariaschpolder te kijken
zoals die nu is, en naar de directe en wat verdergelegen omgeving. Op kaart
1, 2, 3 en S is de omgeving van de awzi in beeld gebracht. Waar mogelijk
zijn ook de toekomstige ontwikkelingen weergegeven.
In dit hoofdstuk worden de omgeving en ioekomstige ontwikkelingen

beknopt toegelicht. Belangrijkste bron voor de toekomstige ontwikkeling
zijn het Streekplan Zuid-Holland West (kaart 2) en de stedebouwkundige
ontwerpschets (kaart 5). In het MER zal een uitgebreidere beschrijving van
het gebied worden opgenomen.

4.2 Natuur en landschap

In het streekplan Zuid-Holland West zijn de wenselijke ecologische

verbindingen aangegeven tussen de landschappelijke elementen rond
Haaglanden. Deze bestaan uit: de duinen, de Vlietzone, Midden Delfland
en het Groene Hart. De Hariaschpolder vormt een schakel in dit systeem.
De Hariaschpolder kan gezien worden als een landschapspoort vanuit de
stedelijke gebieden Rijswijk, Delft en Den Haag naar het open
veenweidelandschap van Midden Delfland. Dit wordt benadrukt door een
aantal functies die aan dit veenweidelandschap door het streekplan worden
toegekend. Zo is een bufferzone in combinatie met een Groenblauwe
slinger aangegeven. De bufferzone vrijwaart het bestaande open landschap
van verdere verstedelijking terwijl de Groenblauwe slinger de
landschappelijke kwaliteit versterkt. Tevens is een ecologische verbinding
en een aantal groene aders opgenomen. Hierdoor worden onder meer
ecologische, landschappelijke en recreatieve relaties in stand gehouden. De
groenstructuur loopt van Vlietland, via het groene stadslandschap van
Rijswijk naar Midden Delfland met het daarbij horend netwerk van paden
en waterlopen. De groenstructuur heeft een belangrijke functie als
ecologische en recreatieve verbinding.
In Midden Delfland is de hele omliggende verstedelijkte regio aan de
horizon te zien: de glazen stad van Westland, de Haagse regio, Delft en
Rijnmond. Midden Delfland heeft belangrijke natuur- en landschappelijke
waarden. Het is een gewaardeerd recreatiegebied.
De randen van Midden Delfland grenzend aan Delft en Rijnmond zijn
ingericht als bosrijke groenzones met een recreatieve functie. Zij markeren
een overgang tussen het agrarisch landschap en het stedelijk landschap.
Aan de noord- en noordwestzijde van Midden Delfland is de overgang veel
abrupter. De verstedelijkingsdruk is hier groter. Schipluiden en 't Woudt
liggen als eilanden in een open veenweidelandschap, dat van grote

natuurlijke en cultuurhistorische waarde is.
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Schipluiden ligt topografisch gezien als een spin in het web van land- en
waterwegen. Dit is het gevolg van de ontginningen in de geschiedenis.

Water- en landroutes als Dijkhoornseweg, Gaag, Hoornseweg en

Woudseweg zijn historisch gezien belangrijke routes. Andere aan te wijzen
cultuurhistorische elementen in het gebied zijn de restanten van het
klooster Sion en in het noorden een molen.

4.3 Woon- en leefklimaat

De gemeente Schipluiden bestaat uit de kernen Schipluiden, 't Woudt en
Den Hoorn in een open agrarisch gebied. Hierin zijn veel veehouderij- en
tuinbouwbedrijven te vinden. Daarnaast zijn transportbedrijven en
toeleveringsbedrijven voor de tuinbouw aanwezig. Nieuwe infrastructuur
kan de werkgelegenheid stimuleren, zoals de A4-corridor dit doet. De
Harnaschpolder ligt op het knooppunt met de ontsluiting van het Westland
i n de A4-corridor.

De Harnaschpolder bestaat uit twee delen. Het deel ten noorden van de
Woudselaan maakt onderdeel uit van de 'Vliet- en Zwethzone'. In deze
zone zijn grootschalige stedelijke elementen aanwezig met een groene
en/of recreatieve uitstraling. Voorbeelden hiervan zijn landgoederen langs
de Vliet, parken, golfbanen, volkstuincomplexen en met veel groen gevulde
bedrijventerreinen en instituten.
Het deel van de Harnaschpolder ten zuiden van de Woudselaan heeft een
kleinschaliger karakter. Dit gebied is als glastuinbouwgebied tot

ontwikkeling gekomen. Tussen de kassen, langs de sloten en vaarten zijn
kleinschalige woonmilieus ontstaan. Tevens heeft zich kleinschalige
werkgelegenheid, afgeleid van de glastuinbouw, ontwikkeld.
De Woudselaan zelf vormt met een dubbel bebouwingslint de scheiding
tussen de Harnaschpolder noord en zuid. Dit gebied wordt getypeerd als
het 'Scharnier'; het heeft een belangrijke groenfunctie. Het verschil in
karakter tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de Harnaschpolder is
mede vertrekpunt voor de toekomstige ruimtelijke structurering van de
Harnaschpolder. Hierop wordt in paragraaf 4.6 ingegaan.

4.4 Ruimtegebruik

De gemeente Schipluiden heeft als belangrijkste agrarische functie
weidebouw en daarnaast glastuinbouw. In de Harnaschpolder zijn beide
functies te vinden. Het middengebied in het noordelijk deel is in gebruik als
weiland. Buiten de Harnaschpolder zijn recreatiemogelijkheden (zie
paragraaf 4.2). Rondom de Harnaschpolder is een aantal woonkernen
aanwezig. Het dichtst bij deze polder (tegen de rand) ligt de kern Den
Hoorn. Ten oosten van de Harnaschpolder ligt Delft, ten noorden Rijswijk,
ten westen Wateringen, ten zuidwesten 't Woudt en ten zuiden Schipluiden.
Deze kernen liggen in een straal van ongeveer 2 à 3 km van de
Harnaschpolder. In deze polder staan ook woningen tussen de
gl astu inbouwbed ri jven.

30

awzi Harnaschpolder



De A4 ligt langs de westelijke rand van de Harnaschpolder en doorsnijdt het
gebied. De NS4 komende vanuit het westen sluit aan op de A4. In en langs
het gebied liggen weteringen met een fijnmazige structuur. Ten westen van
de A4, komend uit zuidwestelijke richting, ligt de Zweth. Deze gaat over in
de Dulder ter hoogte van de manege die vervolgens onder de A4 door gaat.
In de polder loopt een grote hogedrukgasleiding en over de zuidelijke punt
loopt een hoogspanningsleiding.
Tussen de Zweth en de A4 ligt een oude stortplaats van de gemeente Delft.

4.5 Leidingentracés

Effluentleiding
Over het voorkeurstracé van de effuentleiding zijn verkennende

gesprekken met de betreffende gemeenten en andere betrokken overheden
gevoerd. Het voorkeurstracé van de effuentleiding van de awzi loopt door

vier gemeenten. De leiding loopt van de awzi in de gemeente Schipluiden
ten westen van de A4. Vervolgens kruist de leiding de gemeente Maasland
via de Kralingerpolder en de Commandeurspolder. Daarna gaat het tracé
onder de A20 door naar de gemeente Maassluis. Het laatste gedeelte van de
leiding naar de Nieuwe Waterweg loopt door de gemeente Vlaardingen.

Influentleiding
Ten aanzien van de influentleiding zijn twee alternatieven aan te geven.
Deze alternatieven zijn op basis van eerste inventariserende gesprekken

met gemeenten en andere overheden tot stand gekomen. Het
voorkeursalternatief ligt pal ten westen van de A4. Deze leiding begint iets
voorbij de afslag Leidschendam, gaat langs de lijnwerkplaats van de
spoorwegen, een gebouw van de PTT en een gebouw van Starlift, kruist
vervolgens de A 12, loopt om het knooppunt Ypenburg, waarbij parallel aan
de Delfsche Vliet de A4 wordt gekruist. Na het passeren van een golfterrein
kruist de leiding de Delfsche Vliet en loopt ze ten zuiden van TNO door het
glastuinbouwgebied naar de Harnaschpolder. Dit alternatief gaat door de
gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Schipluiden.
Het andere alternatief start op het Forepark op de Vinex-Iocatie

Leidschenveen, waarna het de A 12 kruist, over de Vinex-Iocatie Ypenburg,
tot ten zuidoosten van TNO, waarna het parallel aan de A4 loopt tot ter
hoogte van de golfbaan. Hier kruist het alternatief de A4, waarna vervolgens
aangesloten wordt op het voorkeursalternatief. Dit alternatief gaat evenals
het voorkeursalternatief door de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en
Schipluiden.
De bovenstaande tracés zijn weergegeven op kaart 3.

4.6 Toekomstige ontwikkelingen

De Harnaschpolder ligt ingeklemd tussen de A4-corridor (verbinding
Schiphol, Rotterdam en Antwerpen) en het stedelijk gebied van Haaglanden
dat sterk in ontwikkeling is. Het Wateringse Veld, de Strijp en de

Harnaschpolder zijn in ontwikkeling, hierdoor worden vele woningen en
enkele bedrijventerreinen gerealiseerd. Verder zijn er belangrijke

infrastructurele werken in aanleg.
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De Harnaschpolder zal er in de toekomst heel Jnclers uitzien dan in de
huidige situatie. Biniieii het kader van wat onder paragraJf 4.3 is
beschreven wordt van de volgende functionele opbouw van de
Harraschpolder uitgegaan (zie literatuur 131, zie kaan 5):
. de awzi in het noordelijk deel van de polder;

. grootschalige hoogwaardige bedrijventerreinen in de categorie modern+,
ingepast in een groen c(lsco, in het noordelijk deel van de polder;

. woningbouw, bedrijventerreinen en/of een mengvorm van beide in een
kleinschalige structuur in hel zuidelijk deel van de polder;

. in de aan de Harnaschpolder grenzende Voordijksc polder, momenteel

een glastuinbouwgebiecL is op den duur een iunctieverandering naar
wonen voorzien.

De A4 met het knooppunt IHarncischpolderl maakt deel uit van de A4-
corridor. Door de realis,itie V;:1n de N211 (veilingroute) en een aansluiting
op de Harnaschknoop wordt cle H,wiclschpolder een hoofdentree naar hei
VVestland. Ook door de reJlisaiie van de aansluiting van de Lozerlaan op de
Harnaschknoop komt er een entree naar zuidwest Den Haag. In het
streekplan, tenslotte, wordt ,lis optie een tr,imlijn tussen hel station van Delft
en VVateringse Veld genoemd.
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5 TE ONDERZOEKEN EFFECTEN EN ASPECTEN

5.1 Inleiding

Hel MER voor de C1wzi Harnaschpolder wordt op maat gemaakt. Dal wil
zeggen dat de accenten worden gelegd bij de voor de besluitvorming
relevante eiíecten en rlspecten. De relev,irtie van de effecten en aspecten is
verschillend VOOf de diverse betrokken partijen. Voor de initiatieinemer is
met name van belang oll tijdig een duurzame installeltie op Ie richten. De
bevoegde instanties moeten informatie hebben om besluiten te kunnen
nemen over de te h,interen nonnen en richtlijnen voor de vergunningen.
Bel(lnghebbenden willen graag informatie hebben over wat er gaat

gebeuren en welke gevolgen zij daarvan ondervinden. Dit hoofdstuk belicht
de verschillende effeclen en aspeclen die in het MER worden ueschreven.

Enkele lienlallen uewoners en uedrijven in het noordelijke deel van de
Harnaschpolder zullen pbClts moeten mClken voor de CIWZi. Dit geldt
overigens voor de gehele integrJle ontwikkeling van de HClrnaschpolder.

Begonnen wordt met een minnelijke verwerving van gronden.

Tijdens de aJnlegiase ZClI voor omwonenden beperkte hinder van
bouwverkeer en heien kunnen ontstaan, tijdens de gebruiksiase zullen
beperkt vrachtClutols rijden om hel slib ai te voeren. De rij routes van het

vrClchtverkeer zullen zoveel mogelijk aan de A4-zijde van het terrein

geconcentreerd worden. Het vrClchtverkeer wordt bij voorkeur via een
ilansluiting op de provinciale weg bij het Harnaschknooppunt van/naar het
¡¡wzi~terrein geleid en niet over de lokale wegen.

\/I/Clt belreít geluid- en geuraspecten zal de ilwzi voldoen aan strenge eisen
en zal er dus geen spr¡¡ke zijn van hinder oi belemmeringen.

Geluid
Uitgangspunt is dat hel aanwezige referciitieiiiveilu viln het
orngeviiigsgeluid niel mag worden overschreden. De geluidsproduclie van
de A4 z,ll bepalend zijn voor hel reierenlieniveau ter plaatse. De zuivering
van alvalwilter is een volcontinu proces (bC'houdens de trciisporten van slib
en chemicaliën). Het reierentieniveau zal daarom worden uepelald

gedurende de nacht.

Het geluidniveau aan de inrichtingsgrens gedurende de dtig mag niel hoger
zijn d,in 50 dß(A), terwijl gedurende de nacht hei maximale niveau 40
dB(A) mag bedragen. Deze \va,irden dienen overigens in de prilktijk te
worden vastgesteld zodra de awzi in bedriji is gestekJ.

Gezien de ligging van de huidige woningen en hel ruirnteucslag dat voor de
il\'vzi is voorzien, hOUfIt de genoemde grenswaarde in dat de inrichting zill
moelen worden gebouwd volgens het principe van "Best Uitvoerbare
Techniekenll. Voor een moderne zuivering betekenl dit dai slechts de
n.ibezinktanks en het transport van slib en chemicaliën bE'palend zijn voor
de immissie. Hel lr(Jnsport (bi uitsluitend overdilg pltl.iisvindt, immitlcert
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een zod,mig laag equivalentieniveilu dat het verkeerslawaili van de A4 ter
plaatse bepalend is.

Voor de awzi zullen zodanige maatregelen worden genomen dai

geluidimniissie binnen de normering blijft. Deze maatregelen bestaan onder
andere uit het plaatsen van aandrijvingen, motoren en compressoren in een
behuizing. De nabezinktanks zullen eventueel moeten worden voorzien
van een afgeschermde overstortgooI. Daarnaast is er in het voorlopige
ontwerp van uitgegaan dat de nabezinktanks nabij de A4 worden geplJatsl.

Geuremissies
Afvalwaterzuiveringsinstallaties worden op het aspect geurhinder
aangemerki als inrichtingen behorende lol een homogene bedrijfstak uit de
categorie-i, zoals die in de Nola Stankbeleid zijn gedefinieerd. In de

Nederlandse Emissie Richtlijnen (NER) is de bijzondere regeling
"Geurhinderbestrijding rioolwJterzuiveringsinstallatiesll opgenomen, die
sedert 1996 van kracht is. Deze regeling is ook van toepassing op de awzi
Harnaschpo Ider.
Bij de berekening van de geuremissies is ervan uitgegaan dat alle
procesonderdelen, met uitzondering van de nabezinktanks, worden

afgedekt en geventileerd. De ventilatielucht wordt behandeld in biofilters
en/of in gJswassers.

De awzi zal dusdanig worden ontworpen, gebouwd en bedreven dilt geheel
aan de strenge normen voor nieuwe situaties wordt voldaan. Deze
mailtregelen zullen dusdanig zijn dat buiten de terreingrens geen

belemmering voor de bedrijfsvoering van bedrijven c.q. voor de vestiging
van nieuwe woningen in de Voordijkshoornse polder en Harnaschpolder.

Ru iiitelijke inpassingsaspecten
De toekomstige awzi ZJI optimaal ruimtelijk worden gesitueerd en
lalllschappelijk worden ingepast. In de rapportage IIRuimtelijke inpassingIl
131 zijn hiervoor r,lIdvoorw.larden ailngegeven.

Energie
Het energieverbruik op een awzi wordt, naast de zuurslotìn!Jreng in de
beluchtingstanks, in belangrijke mate bepaald door het transport van
(afval)water en slib door leidingen. Lange leidingen (vooral van visceuze
sloffen .lIs slib) leiden tot een hoog energieverbruik. Ook de afstand van de
energie-ol)\o\ekking tot aan de verbruikers is bepalend voor het verlies Jan
energie.

5.2 Effecten en aspecten

I

i

i

Relevante aspecten voor belanghehbenden
Een .lfvJhvaterzuivering veroorzaakt nJar verwachting een beperkte emissie
VJn geur en geluid, en de gebouwen leveren een Jnder IJndschap op. In het
MER zal daarom de omvang van de emissies VJn geur en geluid worden
iiangegeven. Er wordt expliciet aandJcht besteed aan de eriissiebeperkeiide
ni.lrltregclen en het effect drlarvJn. Via de geëigende methoden zal hel
beïnvlof'dingsgebied worden beptlilld.

I

i

I

I
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Nêlêlst deze milieu-effecten wordt êlandêlcht besteed aan êlspecten van het
nêltuurlijk milieu, êlan de ruimtelijke en landschêlppelijke inpêlssing en êlcm

de lêlndscliappelijke beïnvloeding Vêln de êlWZi. Dit zêll gebeuren met
behulp Vêln êlêlnzichtstekeningen.

Relevante aspecten voor de bevoegde instanties
De bevoegde instêlnties willen iníormatie hebben om de vergunning-
aanvrêlag te kunnen beoordelen. Van belang daarbij is dat de awzi zo zal
worden ontworpen dat hinder voor de omgeving zo veel mogelijk wordt
voorkomen, zowel tijdens de bouw als tijdens de exploitêltie en

oniiianieling. In het MER worcll beschreven de beoogde kwaliteit van het
te lozen aivalwêlter, de omvang van de geurernissie en de geluidemissie.
Daarnaast is het voor hel bevoegd gezag belangrijk dat aspecten van
duurzaamheid, zoals energieverbruik en mobiliteit in verband met de aivoer
van het slib, in beeld worden gebracht. Verder is voor het bevoegd gezag
van belang welke maatregelen de initiatieÎnenier treit orn calamiteiten te
voorkomen.

Relevante aspecten voor de initiatiefnemer
De initiatieínemer heeÎt nog geen keuzen gemaakt ten Janzien van het
detailoniwerp van de inrichting. Relevant zijn het energieverbruik,

duurzaam bouwen, de te treÎÎen milieubescherniencle maatregelen en de
I;:mdschêlppelijke inpJssing. In hel MER zal aan deze aspecten expliciet
aandacht worden besteecL DaarnJJsl spelen kostenaspecten een
belêlngrijke rol (aanleg- en exploitatiekosten). Hierbij z.-l rekening worden
gehouden met de methodiek Milieukosten van het ministerie van VROM.
In de rapportage lIRuimtelijke inpassingIl 131 is op een aantal van de
bovengenoemde aspecten reeds ingegaan. HiervJn zal bij het opstellen van
het MER gebruik worden gemaakt.
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6 TOELICHTING OP DE PROCEDURE

Voordat lot daadwerkelijke bouw van de awzi in de Harnasclipolder kan
worden overgegaan moet in hel kader van de Wet milieubeheer (VVm) een
oprichtingsvergunning door de bevoegde instcmlie (provincie Zuid-Holland
oi gerieenle Schipluiden) worden verleend. Tegelijkertijd met de
vergunningverieningsprocecJure wordt de procedure voor de milieu-

effectrapportage (m.e.r.l doorlopen. Bij het indienen van de aanvraag voor
de Wni-vergunnirig moel hel niilieu-efíectrapport (MER) worden overlegd.
Op de achterzijde van het vooromslag is de onderlinge relatie lussen m.e.L
en de VVm-vergunning schematisch weergegeven 151. In verband met de in
paragraaf 1.2 beschreven verplichte coördinatie tussen Wni- en Wvo-
vergunning lopen beide procedures paralleL. Hierna volgt een toelichting bij
deze afbeelding.

Startnotitie en richtlijnen
De iorriele stilrt Viln de ni.e.r.-procedure vindt plailts met de ililnbieding van
deze start notitie door de initiatieinenier (Hoogheemraadschap Viln

Delilandl aan het bevoegd gezag (coördinerend bevoegd gezag: provincie
Zuid-Holland), Hel voornemen wordt dailrop door het bevoegd gezag
oiiicieel bekend gemaakt in cle StaCltscourant en de regionale dag- en
weekblilden. De startnotitie ligt dan gedurende miniriaill 4 weken ter
inzage. Ook wordt in deze periode een voorlichtingsavond belegd door het
Hoogheemraadschap van Deliland, wilarbij nadere uitleg wordt gegeven
over het voornemen. Gedurende de inspraakperiode is een ieder in de
gelegenheid in te spreken op de inhoud van het op te stellen MER. In
dezelfde periode krijgen ook de wettelijke adviseurs de gelegenheid in te
spreken. Binnen 9 weken na de bekendniaking brengt, mede op basis van
de inspraakreacties, de Commissie voor de riilieu-eiiectrapportage een
advies voor richtlijnen voor de inhoud van het MER uit.

Binnen maxirncial 13 weken na de oiiiciële bekendmaking stelt het bevoegd
gez(lg de richtlijnen vast. De richtlijnen geven aan welke iniorniatie hei
MER minimaal dient te bevciuen. Daarbij wordt rekening gehouden met de
inspr.iakreilcties en adviezen.

Milieu-effectrapport en vergunningaanvraag
Aan de hand vcin bovengenoemde richtlijnen van het bevoegd gezag
(coördinerend bevoegd gezcig provincie Zuid Hollanc/) wordt door de
i niti;ticineiier (Hoogheenira~Hlschap van DelilaiiJ) het MER opgesteld. Het
sireven i5 erop gericht tegelijkertijd mei het MER de Wm-
vergunninga;:nvraag voor te bereiden. In dcit gev.il is sprilke van CPI1
eiiiciënte tijdsplanning, omdat een sterke vvisselwcrking tussen de opsteller
van het MER en de opsteller vcin de vergunningaaiivraag mogelijk is. In hel
MER worden .iliernalieven met elkacir vergeleken op bcisis van hun
gevolgen voor het milieu, terwijliiede op basis van de uitkomsten van deze
vergelijking in de vergunningailnvraag één Viln de tliierniltieven verder
wordt uitgewerkt.
Tegelijkertijd 11('1 het indienen v(ln de VVrn-vergunningaanvraag wordt de
vergunning(lanVr(lag in het kader van de \'\vo (\'\et verontreiniging
oppervlilkte\vilteren) ingediend, ai uiterlijk zes weken n;l indiening van de
\/i'iIl-aanvr .lag.
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Als hel MER gereed is wordt hel door de initialieinemer oiiicieel aan het
bevoegd gezag aangeboden. Deze beoordeelt het MER op volledigheid en
kwaliteit, waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen. Tevens
beoordeelt hel bevoegd gezag ai de Wrn-vergunningaanvraag in

behandeling kan worden genomen. Als hel bevoegd gezag beide
aanvaardbaar acht word i het MER bekend gemaakt en ter inzage gelegd
voor minimaal vier weken. In die periode is een ieder in de gelegenheid
schriitelijk in te spreken op de kwaliteit van hel MER. De inspraakreacties
worden verwerkt en meegenomen in de besluitvorming over de vergunning
door het bevoegd gezag.
De vergunningJanvraag moet binnen tien weken bekend worden gemaakt.
Daarbij mag de ontwerpbeschikking worden gevoegd, maar dat hoeft niet.
In dezelide periode brengen de wettelijke adviseurs. onder andere de
Inspecteur Milieuhygiëne van het ministerie van VROM, advies uit.
Vervolgens wordt er een openb;ire hoorzittinglinspr(lakbijeenkomsi over het
MER belegd. Binnen viji weken na ailoop van de inspraaktermijn brengi de
Commissie voor de m.e.r. een toetsingsadvies uit. In dit toetsingsadvies geeit
de Commissie, mede aan de hand van de inspraakreacties en adviezen,
haar oordeel over de kwaliteit en volledigheid van het MER.

Beschikking en besluit
Na het indienen van de VVm-vergunningaèlnvraag moet het bevoegd gezag

normaal gesproken binnen zes maanden de beschikking opstellen. Op
grond van artikel 7.34. tweede lid Wei milieubeheer wordi die termijn
verlengd met viji weken indien een MER nioet worden opgesteld. Daarnaast
bieeli artikel 3.29 Algemene Wel bestuursrecht de mogelijkheid aan hel
bevoegd gezag om de termijn waèlrbinnen de beslissing moet worden
genomen te verlengen indien er sprake is van een zeer ingewikkeld oi
oiistreden onderwerp (binnen acht weken na ontvangst van de ilanvrililgL.
Binnen vier weken na terinzilgelegging van het ontwerpbesluit kunnen
bedenkingen worden ingebracht. Tegen het definitieve besluit kan binnen
zes weken na bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Aideling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dailrnaast bestaJI de
mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) in te
dienen bij de Voorzitter van de Aideling bestuursrechtspraak.
In de (~v,iiuatiefase, die na enige jaren kan volgen, maakt het bevoegd gezag
een vergelijking tussen de ¡eitelijk optredende niilipugevolgen en de
eiiectvoorspellingen zoals beschreven in het MER.

Geluidzonering
In bijlage 3 zijn Clnc!ere relevante wetgeving en procedures aangegeven die
van belang zijn bij dc aJnleg en exploitatie van de Jwzi. Op de
(bel.ingrijkel procedure rond de geluidzoll'ring wordt hieronder reecls
ingeg.ian.
Als de provincie bevoegd gezilg is (ciltegorie 27.3 van het Iriichtingen- en
Vergunningenbesluitl is de inrichting te beschouwen als een zogenJamde
A-inrichting in het kader van de \tVet geluidhinder. Dit houdt in dat de awzi
verplicht gezoneerd moet worden. De vJststelling VJn de zone dient Ie
gescliipden in hel kader van de bcstemmingsiilanproccdurf'.
Als de gemC'ente bevoegd gezag is (c.l!pgorie 27.1 Inrichtingen- en
Vergunriingeribcsluitl is er iormecl geC'n sprake van een A~iiiichtirig en
hoeit er iorl1l(el ook geen zone vastgesteld te wordpIl.
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BIJLAGE 1 PROJECTGEGEVENS

Het voornemen
Het oprichten en ingebruiknemen van een aívJlwaterzuiveringsinstalL:itie
(awzi) niet een capaciteit van 1,2 miljoen vervuiliiigseenheden (v.e.) in de
Harnaschpolder (Înclusiei aanleg iniluent. en efflueiiiieidingen) en een
uitbreidingsrl10gelijkheid naar 1,5 miljoen v.e. na 2020.

Het te nemen besluit
Vergunning in het kader van de VVet milieubeheer en de \Vet verontrei.
niging oppervlaktewateren.

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Deliland
Postbus 3061
2601 DB DELFT

Aideling Coiiilunicatie, telii. 015 - 260 8330
Bezoekadres: PhoenixstraJI 32 Delii
Algemeen lelii. 015 - 260 8108
Algemeen iaxnr. 015 - 212 4968

Projectgroep bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Schipluiden, Rijksw,ilerstadl directie
Zuid-Holland, Rijkswaterstaat directie Noordzee.

Coördinerend bevoegd gezag:
Provincie Zuid-Holland
Directie \Vater en Milieu
Bureau Coördinatie Vergunningen en Milieu-eííectrapportage
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Overige betrokken instanties:
. Gemeenten in het verzorgingsgebied awzi Houlrusi: Schipluiden (reeds

eerder genoemd), Den Htlilg, Delit, Rijswijk, Voorhurg, Leidschendam,
Pijntlcker, Monster, Nootdorp, VVJteringen, Zoetermeer, Rijnwoude en
\t\JssenaJr;

. Gemeenten waarin delen vtln de iníluent- en eííluentleidingen komen:
Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Schipluiden (alle reeds eercler
genoemd), Maasland, Mtlassluis en Vlaardingen;

. Stadsgev'.'st HaJglanden;

. Ministerie van Landboll'v, Natuurbeheer en Visserij, Landinrichtings-
dienst.

.lJ
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BIJLAGE 2 VOORSELECTIE

Er is een aantal zuiveringssystemen denkbaar voor een nieuw te bouwen
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Om tol een inperking van een aantJI
realistische alternatieve systemen te komen heeft het Hoogheemraadschap
VJn Deliland in samenwerking met DHV in het voorjaar van 1997
onderzoek verricht. Daarbij is een proces van intrechlering van
alternatieven gekozen, waarbij op een aantal beslisll0menten het advies
van een klankbordgroep is ingewonnen. Deze klankbordgroep bestond uit
vier deskundigen op het gebied van îlívalwaterzuiveringssystemen. De

leden van de klankbordgroep, die op persoonlijke titel deelnamen, waren:
. prof.ir. J.H.I.M. van der GrilaÎ (TU Delhi adviesbureau Witteveen en Bos);
. ir. P.l.M. KnClòpen (HoogheeniraadschêlfJ Villl Rijnland);
. ir. R.R. Kruize (Hoogheemraadschap Aiislel, Gooi en Vecht / Stichting

Diensl Walerbeheer en Riolering);
. ir. P.e. Stamperius (STOWAl.

Het proces van intrechtering V,Hl cilterrcitieven is groiweg in vier ii1sen te
onderscheiden:

Fase 1

In eerste inst.intie zijn vele denkb.ire zuiveriiigstecliiiologieën opgesomd.
Het gci.it hierbij om zowel iysisch~c11emische processen .lIs biologische
processen, ilctieislibsystenien en slib-op-dr.iger-systemen, systemen met
gravit.iire bezinking en met membr.inen.

Fase 2

De in de eerste iase opgestelde lijsi meI zUÎveringstechnologieëli is

ingeperkt tot een vij(tcil mogelijke sysieema.liern.itieven. Hierbij is uitgegJan
van de volgende Jfwegingen:

Fysisch-chemische processen versus lJiologische processen
Zuiveringsconfiguraties wciarbij het afv.ilwater voornamelijk op iysisch-
cheniische wijze worrh gereinigd hebben in het algemeen het voordeel v¡¡n

een relatief gering ruiniiebeslag en energieverbruik, mciar d.iartegenover

staat een aanzienlijk clieiiicaliëngebruik meI d.iaruitvoartvloeiende

slibproduktie. Deze I,liltstc aspecten tezamen met hoge exploitiltielastcn
maken dergelijke systemen mimler wenselijk dan zuiveringsconiiguraties
waarbij het aivJlwater hooidzakelijk biologiscli wordt gezuiverd. Op li,isis
van de gestelde uitgangspunten (bewezen technieken, kosten) kJn het lotJal
ilJnlal mogelijke varianten derliêllve worden teruggebr,icht lol die varianten
wa.irbij het aivalwêlter biologisch wordt gezuiverd. I

Actief"liLJsyslemen versus slib-op-dragersystemen
De twee meest uiieenliggende mogelijkheden voor hiologische zuivering
V,in het ê1fvalwaler zijn enerzijds pen ilclieislibsystceii C'n ;l1derzijds de
zogenaaride si ib-op-rlrtigersysterien (compêlctsyst('rieii). DaJrnaaSI zi jn
lussenv.irianten riogelijk. In een voorg.i,iiide studie is de variant meI
compactsysiemen tPIl behoeve van nitriiic;itie en denitriiiciltie ilígevdllen
vanwege de \'l~t'i hogere koslpii in reliltie tot ;lIdpre systemen.

-l-l
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Tenslotte zijn biologische zuiveringssysteiien, wClarbij de biomassa gehecht
is aan inert materiaal buiten beschouwing gelaten. In het tilgemeen kan
worden gestel cL dal deze systemen niet in aanmerking komen wanneer
strenge eisen worden gesteld aan het effuent. Daarnaast zijn ze gevoelig
voor siootbelastingen en zijn ze qu,i investeringskosten duurder dan

conventionele actiefslibinstallJties bij capaciteiten groter dan circa 20.000
i.e. (inwonersequivalenten).

Slibafc:cheiding
De biomassa in een actieislibsysieem moel worden aigescheiden van het
water en wordt voor het grootste deel teruggevoerd Jls reiourslib om het
slibgehalte op niveau te houden. De gevormde biomassa Islibproduktie)
wordt aigevoerd nJar de slibverwerking. De scheiding VJn het slib en water
kan op twee manieren plaatsvinden, namelijk gravitair en met membranen.
Dit IJatste alternatief is tot op heden nog niet op grote schaal in de praktijk
toegepast voor conventionele aivalwaterzuivcring. Daarnaast zijn de
investeringskosten en exploiiatielasten nog oeduidend hoger dan
conventionele systemen. Op bJsis van deze overwegingen is besloten on1
de membranen niet in beschouwing te nemen en uit te gaJn van
actiefslibsystemen met nJbezinking.
Voor de dimensionering vCln de nClbezinkianks is een m(l(ltgevende
slibvolume-index van 150 ml/g gehanteerd. Op grond van voldoende
prClktijkervaringen kJn dit als een realistisch uitgangspunt worden
beschouwd.

Op grond van voornoemde afwegingen blijven vijl zuiveringsconiiguraties
over, namelijk:
a) een ultralailgbelast actiefslibsysteem (ULBAS) zonder voorbezinking;
b) een laagbelast actiefslibsysteem ILßAS) met voorbezinking

b 1) met biologische deiosfatering;
02) met chemische defosfatering;

c) een tweetraps actiefslibsysteem zonder voorbezinking;

cl) een tweetrapssyteem met préprecipitatie (voorbezinkt.ink met
chemicaliën) en denitrificerende compactsysiemen, meI als onderscheid
de \t'ijze v.in verwijdering van org.inisch materiaal en nitrificatie door
micklel van
dl) een actief slibsysteeii;
rl2 een oxidatiebed;

e) een drietrapssysteem.

Binnen deze vijl alternatieven is een Jantal suualtern.ilieven te
onderscheiden, waarbij meI name de wijze van fosiaatverv./ijdering
verschilt.
Het kenmerkpncle verschil lussen deze vijf contìguf.ities is dai de
oelangri jkste zu iveri ngsprocessen (organ ische stofverwijdering, st i kst of-
verwijdering, fosftlatvE'nvijdering) fysiek steeds meer van elktl;ii worden
gescheiden in oplopende volgorde van d. naar e.
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Fase 3

Deze vijf systeemalternatieven zijn met elka¡ir vergeleken op een groot
(l(lnlill beoordelingscriteria:

Financiële afweging:

. investeringskosten;

. exploitatielasten (jaarlijkse lasten + bedrijisvoeringskostenL.

Iripondere1bele factoren:
. ervaring;

. bedrijfs- en procesvoering;

. flexibiliteit (wat is de invloed van uitbedrijÎnanie van een proces-
onderdeel op het zuiveringsproces);

. chenlicaliëngebruik;

. slibhoeveelheid;

. milieu-aspecten (met name de risico1s bij uitvallen van de luchi-
behandeling oi het wegvallen vaii geluidwerende voorzieningen);

. ruimtegebru;k;

. uitbreidbailrheid (toekomstwaarde);

. bedrijfszekerheid (van verschillende onderdelen);

. processiabjliteit (ten aanzien van stootbelastingen);

. duurzaamheid (grolidstofÎeli, energie).

In de hierna volgende iabel is een samenvatting v¡¡n de scores van de

verschillende alternatieven opgenomen.

Op grond van de scores k¡¡n wOlTIen geconstateerd dat de alternatieven c
en e over de gehele linie minder goed scoren d¡¡n de overige varianten.

Hierdoor is besloten om deze varianten niet verder uit te werken.

Ten dèllzien van alternatief bi scoort alternatiei IJ2 minder goed ten gevolge
van het chemic¡¡liëngebruik. Hierdoor is gesteld dat alterr.iiiei IJ2 niet
verder behoeit te vvorden uitgewerkt.
Daarn(lc.st kon")t alternatiei dl op een aant,il punten beter uit de vergelijking
da.n alternatiei d2. Derhalve is besloten dat alternatiei d2 Iliet verder in
beschouwing behoeft te worden genoiiwn.

.r,
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Totaaloverzicht van de scores van de verschillende alternatieven:

Alternatieven
Criteria a i bl I b2 I c dl d2 e
Financiële afweging
Investeringskosten + 0 0 -- + -

I
--

Exploitatielasten 0 0 - - 0 -
I

-

Imponderabilia
Ervaring 0 0 0 - - - -

Bedrijfs- en procesvoering + 0 0 - - - -

Flexibiliteit Cl 0 0 0 0 0 0
Chemical iënverbruik 0 0 -- - - - -

Sliblioeveellieid - 0 - 0 -- - 0
Milieu~aspecten + 0 Cl 0 + + 0
Ru i niiegebrui k + 0 0 - + + -

U itbreidbaarlieid 0 0 0 - 0 - -

Bedri jíszekerlieid + 0 0 - - - -

Processtabiliteit - 0 0 - - -- -

Duurzaamheid
- grondstoffen + 0 0 - + + -

- energie - 0 0 0 - + 0
++ zeer positiei
+ positief
0 neutraal
- negatief
-- zeer negatiei

Fase 4
De drie overgebleven alterriltieven zijn vervolgens Ilader uitgewerkt in eeii
gedetailleerde vergelijking. Uit deze vergelijking kan het volgende worden
geconcludeerd.

Alterndiiei cl zich kenmerkt weliswilar door eeii iels COl1p,lclere bouw
(cirG1 2 hil.), ma;:r deze geringere ruiriiebehoeite weegt echler niet op
tegen het veel hogere clieiiicaliërigebruik, en het hogere energieverbruik en
meer aivoer v(lll slib. Hierdoor zijn de exploitatiekosten cirei 30.:', hoger
dan voor de andere twee alternatieven. Dit nia;ikt allprnatieÎ d niet
aalltrekkel ijk.

Bij de gedetailleerde vergelijking scoren de alternatieven ;i en b, niet
uitzondering van de slibproductie en het energieverbruik, nagenoeg gelijk.
Van de twee overgebleven alternatieven (het ULßAS-systeeni ~;l- en het
LßAS-systeeni -u-l heeft alternatief u enerzijds lagere exploit.itielJsten en
,11derzijds een aanzienlijk lager energieverbruik pn slibaÎvoer. De
vervv,lChting is ebt de energiekosten en de sliuaÎvoerkosten in de toekomst
verdt'r zullen stijgen, waardoor alternatief IJ (LßASl nog gunstiger wordt dan
"Iteii"tiei" lULBAS).

-1;
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BIJLAGE 3 RELEVANTE WETGEVING EN
PROCEDURES

Een groot ilanl¡i1 procedures moet doorlopen worden om te kunnen komen
tot aanleg en exploitatie van een nieuwe awzi. De beltllgrijkste (niet
limitatief) worden hieronder genoemd, waarbij op enkele specifieke
vraagpunten wordt ingegaan.

. Wet niilieubeheer~vergunning(en);

. \tVet verontreiniging oppervlaktewaterenvergunning(en) van

Rijkswatersiaat directie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfl;inrl;
. Lozingenbesluil \tYet verontreiniging oppervlaktewater Stedelijk

Afv;ilw;iter (Algemene Maairegel van Bestuur van 24 februari 1996);
. Zonering op basis van de Vv'et geluidhinder (mee te nemen in

bestemmingsplannen), waarbij ook de Circulaire indirecte hinder VJI)
belang is (verkeersaanlrekkende werking v;iii de inrichting beoordelen op
basis van de normen voor wegverkeerslawaai);

. Eventueel een hogere waarden-procedure op basis van de Wet
geluidhincler;

. Gronclwilterwetvergunning(en) voor verlaging/verhoging grondwaterpeil

bij aanleglexploiiatie;
. Vergunningen op basis van Delflands Algemene Keur;
. Eventueel tijdelijke ontheffing peilbesluit in verband met verandering

oppervlaktewaterpei i;
. Geluidzonering, afhankelijk van welke insl,lftie het bevoegd gezag is (zie

hoofdsluk 6);
. Uit bodemonderzoek zou kunnen blijken dat er sprake is van (ernstige)

bodemverontreiniging. Bij verplaatsing/sanering van ernstige
verontreiniging 110el een melding worden gedaan bij de provincie, ernst
en urgentie moeten worden vastgesteld en indien sanering zal
pkiatsvinden moet op basis van de Wet bodembescherming een

saneringsplan worden ingediend bij CS, welke instantie bevoegd is te
beslissen omtrent goedkeuring van een saneringsplan;

. In het streekplan is de awzi meegenomen;

. Het stadsgewest Haaglanden zal naar verw.ichting een regiona;il
structuurplan vaststellen;

. Herziening bestemmingsplan HaniaschpoldeHloorc./ voor de ilwzi;

. Herziening meerdere bestemmingsplannen voor de leiclingentracés;

. Eventueel vooruitlopend op de vaststelling van bestemmingsplannen Ie
doorlopen Wro-artikel 19-1'rocedures;

. Bouwvergunning(en) voor de .iwzi, gebouwen op het terrein awzi,
gemalen/pompstations, tijdelijke bouvvketen, eventueel realisering
dall\Vilnden;

. Onteigeningsprocedure op grond van de Onteigeningswet (als minnelijke
verwerving niet lukt);

. Vestiging zakelijke ,"('chten (opstJI) ten behoeve van ,ianleg leidingen;

. Sloopvergunningen voor kassen en \voningen ten oc-'hoeve v,lll ;:anleg;

. Evenlueel aJlllegvergunningen op basis Vtll (lierziene) besternmings-
pl"llllln;

""
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. Onttrekking van wegen aan de openbaarheid (Wegenwet);

. Kapvergunningen (gemeentelijke verordeningen dan wel Boswet);

. Gedoogplichten opleggen op grond van Belemmeringenwei Privaatrecht;

. Bij omvangrijke ontgravingen/ophogingen is wellicht een Ontgrondingen-
wetvergunning nodig;

. Riviereriwet in verband met het maken van lozingswerken voor hel
effluent.
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BIJLAGE 4 BESTUURLIJK CONVENANT
HARNASCHPOLDER

In deze bijlage is het bestuurlijk convenant voor de integrale ontwikkeling
van de Harnaschpolder opgenoll1en van 22 december 1997.

so
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CONVENANT

De ondergetekenden

I. De minister van Verkeer en Waterstaat, ten deze rechtsgeldig verte-

genwoordigd door de Dircteur Bestuur en Juridische Zaen van de di-
rectie Zuid-Holland van het Directoraat Genera van Rijkswaterstaat,
mr H.H.A. Teeuwen

2. De Provincie Zuid-Holland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

door de waaemend-eommssars van de Koningin, T.Jansen

3. Het Hoogheemraadschap van Delfland, ten deze rechtsgeldig verte-
genwoordigd door de dijkgraa, dr. P. Zevenbergen

4. De Gemeente Schipluiden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de burgemeester, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthar

overwegende

dat Provinciale Staten op 24 mei 1996 het streekplan Zuid-Holland West
hebben vastgesteld en op 17 januar 1997 hebben heroverwogen;

dat daabij is aagegeven dat in de Haraschpolder in de gemeente Schiplui-
den ruimte moet worden gevonden voor een Afvalwaterzuiveringsinstallatie
(AWZn, in samenhang met een nieuwe bedrjfsterreinontwikkeling en een
ontwikkeling van het stads- en dorpsgebied, rekening houdend met de
reconstrctie van de glastuinbouw, groenontwikkeling, een optimale ont-

sluiting en dergelijke, aasluitend op het bestaade stads- en dorpsgebied
van Den Hoorn;

dat deze voorgestane ontwikkeling is aagemerkt als een besluit in de zin
van arkel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (concrete beleidsbeslis-
sing);

dat voor de realisatie van de verschillende Vinex-Iocaties onvoldoende
zuiveringscapaciteit aawezig is en dat mede ingevolge arikel 10 van het
Lozingsbesluit WVO stedelijk afalwater, het afalwater uit de Haagse
agglomeratie per 31 december 2005 dient te voldoen aa de stikstofemissie-
eisen, zoals genoemd in voornoemd besluit. Omdat ook de A WZI Houtrst
aa de strengere effuenteisen moet worden aagepast, dient de nieuwe

A WZI in de Haraschpolder begin 2003 gered te zijn voor de opstar, zodat
aansluitend vóór 31 december 2005 de A WZI Houtrst kan worden aa-
gepast;

dat het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op grond van
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arikel 36c van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een regionaa strctuur-

plan zal vaststellen, waan o.a. de toekomstige ontwikkeling van de Har-
naschpolder wordt aagegeven; daabij wordt nader ingegaa op een func-

tiewijziging zoals die in het Integraa Ontwikkelingsplan Westland (lOPW)
wordt venneld;

dat parijen een geïntegrerde ontwikkeling van de nieuwe functies in de
Haraschpolder1) voorstaa die elkaa dienen te versterken; dat een gefa-
seerde uitvoenng en prograrenng daabij aa de orde is;

dat parijen bereid zijn de opdracht zoals omschrven in het streekplan Zuid-
Holland West uit te werken ieder voor zover dat zijn verantwoordelijkheid
betreft;

dat parijen ten aazien van deze uitwerking een convenant sluiten waan de
hoofdlijnen van de uitwerking zijn aagegeven;

komen het volgende overeen

o i de strctuurschets met de in hoofdstuk 4 gegeven prograrenng en
fasenng die bij dit convenant is gevoegd vonnt in hoofdlijnen de basis
voor de nadere uitwerking van het strekplan Zuid-Holland West in het
regionaal strctuurplan Haaglanden en gemeentelijke bestemmngsplan-
nen;
Parijen spreken, onvermnderd de rechten van derden, af zoveel moge-
lijk elkaar in de realisenng van de in de schets omschreven ontwikke-
ling te steunen;
Parijen zijn zich ervan bewust dat ter uitvoenng van dit convenant
nadere publiekrechtelijke besluitvormng dient plaats te vinden met alle
daaaa voor de burger verbonden rechts waaborgen zoals inspraa,
advies, bezwaa en beroep. Parijen houden er mitsdien rekening mee
dat de besluitvormng uiteindelijk anders zal kunnen luiden dan thans
bij het aagaa van dit convenant is voorzien. Indien de hier bedoelde

situatie zich zal voordoen en aapassing van het convenant deswegen
geboden is, zullen parijen daaover terstond met elkaa in overleg
treden.

02 De uitvoenng van de in de strctuurschets aagegeven ontwikkeling zal
in ieder geval geschieden op basis van de volgende uitgangspunten:

Inclusief delen van de Hooipolder, de Woudsche Polder en de Voordijkhoomse Pol-
der
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* een integrale planontwikkeling en grondkostenberekening;

* een gefaseerde uitvoering, waabij
- in het noordelijk deel van de Haraschpolder de A WZI volgens

model C alsmede het in de strctuurschets aagegeven bedrijfs-
terrein zullen worden ontwikeld;

- de A WZI met daabij behorende aa- en afoerleidingen, alsmede

de daabij behorende ontsluiting, uiterlijk begin 2003 gereed
moeten zij n;

- in het zuidelijk deel van de Haraschpolder bij voorrang uitvoe-

ring zal worden gegeven aa de in de strctuurschets aagegeven
beperkte dorpsontwikkeling (Lk-West); dit met name ter oplos-
sing van de verkeersproblematiek in Den Hoorn;

- voor dit noordelijk- en zuidelijk deel bij voorrang afzonderlijke

bestemmngsplannen worden voorbereid en uitgevoerd;
* het in dit convenant geformuleerde ten aazien van functiewijziging

of reconstrctie van de glastuinbouw in deze beide gebieden zal voor

het Integraa Ontwikkelingsplan Westland richtinggevend zijn;
* de uitvoering van woningbouw en bedrjfsterrin in tijd en aatal,

respectievelijk omvang, is gebaseerd op het strkplan Zuid-Holland
West; daaij is tevens sprake van een nadere uitwerking in het regi-
onaa strctuurplan Haaglanden; een woningbouwontwikkeling in de

Voordijkshoornse Polder behoort daabij ook tot de mogelijkheden;
* voor de uitvoering het resterende deel van de Haraschpolder is

mede sprake van een afanelijkheid van de uitvoering van het Inte-
graa Ontwikkelingsplan Westland;

* parijen zullen zich, voorzover dat in hun vermogen ligt, sterk maken

voor de realisering van een openbaaervoersverbinding zoals deze
in de structuurschets als genoemd in arikel i, indicatief is aagege-
ven;

* een groenzone aa beide zijden van de Zweth.

03 Parijen constateren dat de gemeente Schipluiden met de in hoofdstuk 4

van de strctuurschets aagegeven programering en fasering vóór i
februar i 998 de nodige duidelijkheid kan geven omtrent de in het ge-
bied te verwerven tuinbouw- en andere gronden.

04 De uitgangspunten voor de A WZI zijn:
de locatie volgens model C binnen het daaoor in de strctuurschets

Haraschpolder aagegeven gebied;
een kwalitatief hoogwaadige inpassing in de omgeving;

- een oppervlakte van 35 à 39 ha;

het bijdragen aa een optimale benutting van de verschilende op het
streekplan gebaseerde en in de strctuurschets uitgewerkte ontwik-
kelingsmogelijkheden in de Haraschpolder;
een optimale benutting van de milieuzoneringen; door het Hoog-
heemraadschap van Delfland zullen daabij dusdanige maatregelen
worden getroffen, dat buiten de overeengekomen terreingrens van
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model C geen objectieve belemmering geldt voor de bedrjfsvoering
van bedrjven C.q. voor de vestiging van nieuwe woningen in de
Voordijkhoorsepolder en de de Haraschpolder;

- bij de kostentoerekening aa de A WZI. - als onderdeel van de inte-

grale ontwikkeling van de Haraschpolder e.o. - wordt uitgegaa van
het ontwikkelingsperspectief in de stnctuurschets Haraschpolder
en de daan vermelde programatische invullng en fasering. Dit is
de basis voor een (grond)exploitatie-berekening, waan de invloed
van deze progratische invulling en bijbehorende fasering en de
gevolgen daaan op de exploitatie worden verwerkt; een en ander
op basis van de exploitatieverordening als genoemd in ar. 42 WRO.

05 de locaties voor bedrjfsterrin worden overigens gebruikt voor hoog-

waadige bedrijven. vergelijkbaa met de kwalificaties "Modem Plus"
dan wel "Hoogwaadig" uit het Plan van Aanpak Loatiebeleid Haag-
landen. Daabij wordt niet uitgegaa van solitaire vestiging van kanto-
ren.

06 de realisering van de stedebouwkundige plannen zal plaatsvinden onder
verantwoordelijkheid van de gemeente Schipluiden.

07 a. Evaluatie
Parijen zullen de uitvoering en werking van dit convenant evalueren
voor I januar 1999. De evaluatie zal worden verrcht door een com-
nussie, waaoor elk der parijen één lid benoemt. Indien de mening-
en binnen de comnssie omtrent de evaluatie of de uitkomsten daar-
van verschillen, vermeldt het verslag de verschilende meningen. De
comnssie biedt het verslag uiterlijk binnen twee maanden na de
evaluatie aa parijen aa.

b. Geschilenbeslechting

Parijen kunnen in geval van tekortonung in de nakonung van dit
convenant geen beroep doen op de burgerlijke rechter.

c. Duur convenant

Dit convenant treedt in werking met ingang van de datum van onder-
tekening. Parijen gaa ervan uit dat het convenant een looptijd heeft
die niet langer is dan de looptijd van het in mei 1996 vastgestelde
streekplan Zuid-Holland West.

d. Ontbindende voorwaade
Elke parij mag voorstellen dit convenant met in acht nenung van
een opzegtermjn van 8 weken schrftelijk op te zeggen, indien een
zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat dit
convenant billjkheidshalve op korte termjn behoort te eindigen. De
opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden. In-
dien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aad zijn
dat dit convenant bilijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of
die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van het conve-
nant, treden parijen over de noodzaa van wijziging met elkaa in
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overleg binnen één maad nadt een parj daoe de andere parjen
de wens te kennen heeft gegeven.

Aldus opgemaa en in viervoud ondertekend te Schipluiden op 22 decm-
ber 1997

i. De Minister van Verkeer en 2. De Prvincie Zuid-Holland
Waterstat
voorde~

\S~f2~.
mr RH.A. Teeuwen

3. Het Hoogheemrchap van

~:¿
dr.P.Zev~.

an Bijsterveldt- Vliegenthar

08 De provincie Zuid-Holland en de gemeente Schiplui zullen gedu-

rende de onder punt 02 beschrven uitvoering geen ctie ondernemen of
voorstellen doen die betrkkng hebben 0 n wij iging van de huidige
grenzen van de gemeente Schipluiden v rh ge ied Hamaschpolder.

~
Bijsterveldt- Vliegenthar
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