Harnaschpolder stinkt
De afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder bij Den Haag moet vóór 15
november een einde hebben gemaakt aan de stankoverlast voor de omgeving.
Als exploitant Delfluent daar niet in slaagt, volgt een dwangsom van 125.000
euro per maand, oplopend tot een bedrag van maximaal 500.000 euro. Dat
hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten in een dwangsombeschikking voor het bedrijf. Volgens GS ondervinden omwonenden van de
inrichting tot in de verre omtrek last van stank. Volgens algemeen directeur
Dick Spinder van Delfluent wordt hard gewerkt om de problemen voor de
genoemde datum op te lossen.

H

arnaschpolder werd afgelopen
maart officieel in gebruik genomen
(zie H2O nr. 6). Het is één van de
grootste afvalwaterzuiveringsinstallaties in
Europa. Omwonenden klaagden echter al
kort na de ingebruikname over geurhinder en
verzochten de provincie en de Raad van State
om hieraan een einde te maken.
Volgens de provincie lijkt Delfluent een deel
van de problemen inmiddels te hebben
opgelost door de voorbezinktanks van de
zuiveringsinstallatie beter af te dichten.
De komende tijd moet het bedrijf de
afvoer van reukgassen verminderen, zodat
de aangepaste filter van de schoorsteen
optimaal wordt benut, aldus de provincie.
Dit soort maatregelen zijn opgenomen in
een eerder vastgesteld Plan van Aanpak
van het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat
Delfluent de maatregelen ook daadwerkelijk
uitvoert, heeft de provincie de exploitant de
dwangsom opgelegd.
Ook eist de provincie dat Delfluent voor 1
november een onderzoek klaar heeft met
daarin oplossingen voor de vetophoping in

de voorbezinktanks. Gebeurt dat niet, dan
volgt een dwangsom van 25.000 euro per
week, oplopend tot een een bedrag van
maximaal 200.000 euro.
De voorbezinktanks kampen met
vetophoping waarvan de dikke drijflaag
bij tijd en wijle moet worden verwijderd.
Dat betekent dat Delfluent de tanks tijdens
de schoonmaak toch weer enkele weken
per jaar moet openen, met stank voor de
omgeving als gevolg.

Verrast
Volgens Dick Spinder is Delfluent zelf ook
verrast door de geurhinder. “De hoeveelheid
afvalwater die Harnaschpolder moet
verwerken, was bekend. Blijkbaar is het
nieuwe en langere leidingenstelsel oorzaak
van de hinder. De geuremissie ligt veel
hoger dan gebruikelijk. De eisen in de
milieuvergunning halen we op dit punt niet.
We zullen de installatie moeten aanpassen.
De afdichting van de voorbezinktanks is al
enigszins verbeterd.” Spinder spreekt hier van
een inschattingsfout. “Dit probleem is snel op
te lossen.”

Awzi Harnaschpolder ligt vlakbij de bebouwde kom van Den Haag (foto: Aeroview Rotterdam).
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De afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder
vlak voor de officieuze ingebruikname vorig jaar
september (foto: Martin Kers). Onder andere de
voorbezinktanks veroorzaken sinds maart van dit
jaar stankoverlast in de verre omtrek.

Het derde probleem, de methaanproductie
in de installatie die de bacteriologische
huishouding verstoort, moet volgens Spinder
ook binnen enkele maanden te verhelpen
zijn. “Wij gaan er voor zorgen dat vóór 15
november de problemen opgelost zijn,” aldus
de algemeen directeur van Delfluent.

