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: Herijkingsprogramma ISV/Wet bodembescherming (Wbb)

De raad besluit:
het Herijkingsprogramma ISV/Wbb gemeente Alphen aan den Rijn vast te stellen.

Kerngegevens
Aanleiding
De gemeente is druk doende met het herinrichten van het binnenstedelijk gebied. Zo zal
het stadscentrum, aan de hoge zijde, over enkele jaren een geheel gemoderniseerde
inrichting hebben. De stationsomgeving moet binnen 15 jaar uitgroeien tot een
hoogwaardige pool van werkgelegenheid, voorzieningen en stedelijk wonen.
Bodemverontreiniging vormt vaak bij bouwprojecten een ongewenst opstakel. Zowel de
tijdsmatige vertraging als de aanvullende financiële belasting hebben ongewenste
gevolgen voor de voortgang en zelfs de haalbaarheid van een project.
Grondslag
Met de ISV-wetgeving is de mogelijkheid geschapen om gelden die bestemd zijn voor
bodemsanering, in het kader van de Wet bodembescherming, over te hevelen naar de
gemeentelijke ISV-budgetten, ten einde ontwikkelingsprojecten die vanwege
bodemverontreiniging dreigen te mislukken vlot te trekken.
Te bereiken doel / te nemen maatregel
Met het herijkingsprogramma wordt een verzoek ingediend om € 1.177.567,-- aan Wbbgelden over te hevelen naar het gemeentelijke ISV-budget. De kostenverdeling is, in
hoofdlijnen, als volgt opgebouwd.
Totaal verzoek overheveling Wbb gelden naar ISV budget (herijking)
Totaal verzoek projectkosten
Totaal verzoek op apparaatskosten
Nazorg projecten
Totaal verzoek

€
582.514
€
73.206
€
521.847
€ 1.177.567

Motivering
Voor de mogelijkheid om een verzoek om overheveling bij de provincie in te dienen zijn
twee tijdstippen vastgesteld. Het eerste moment was gelijktijdig met het indienen van
het op 27 april 2001 vastgestelde gemeentelijke ISV-programma van maart 2001
(2001/4089). Aan dit programma is als bijlage de bodemmodule toegevoegd.
Op het tweede (huidige) moment, verwoord in een "herijkingsprogramma", is een nadere
uitwerking van en aanvulling op de in het eerste programma opgenomen projecten
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gegeven. Op 18 januari is het herijkingsprogramma naar de provincie Zuid-Holland
gestuurd (2002/871).
Dit programma is een aanvulling op het reeds goedgekeurde en beschikte
Deelprogramma bodemsanering ISV wat gelijktijdig met het Meerjaren
Ontwikkelingsprogramma is ingediend. In het herijkingsprogramma is, ten opzichte van
het deelprogramma van maart 2001, het volgende opgenomen:
- werkvoorraad
- aanvulling danwel wijzigingen in de werkvoorraad
- apparaatskosten
- nazorgprojecten
Toelichting op de nazorgprojecten.
Met ingang van 1 januari 2003 wordt het beheer van nazorgprojecten van de stedelijke
gebieden (binnen de bebouwde kom) overgeheveld van het provinciale takenpakket naar
dat van de gemeente. Dit is een rechtstreeks gevolg van de landelijke decentralisatietrend. In Alphen aan den Rijn gaat dit op voor de voormalige stortplaats Coupé-polder en
een voormalig stortplaatsje aan de Spoorlaan in Zwammerdam.
Over de omvang van de werkzaamheden van met name het project Coupé-polder moet
nog afstemming met de provincie Zuid-Holland plaatsvinden. Omdat de sanering van
deze voormalige stort nog niet geheel is afgerond zal de volledige overdracht van de
nazorgverplichting pas in 2003 worden overgeheveld naar de gemeente. In het jaar
2002 zal overleg plaatsvinden tussen de gemeente en de provincie Zuid-Holland, zodat
de gemeente in 2003 volledig op de hoogte is van de omvang van de verplichtingen.
Het nazorgproject aan de Spoorlaan in Zwammerdam is veel beperkter van omvang.
Beslag op / verkrijging van middelen
Met dit besluit gaan geen gemeentelijke middelen gemoeid.
Objectgegevens
Voor dit besluit niet nodig.
Gewaarmerkte bijlage(n)
Herijkingsprogramma ISV/Wbb gemeente Alphen aan den Rijn; 9 januari 2002.
Commissie
De commissie grondgebiedzaken is gehoord.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 februari 2002.
De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn,
de secretaris,

de voorzitter,
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