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Geacht college,
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) heeft op 12 juli 2010 (kenmerk
StAB/38638/H) een deskundigenverslag uitgebracht over het onderzoek naar het bestreden
besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 22 december 2009 betreffende de
bodemsanering stortplaats Coupépolder te Alphen aan den Rijn. De gemeente Alphen aan den
Rijn kan zich vinden in het verslag maar vraagt aandacht voor de volgende punten:
1.

Op blz. 6 (paragraaf 2.1) van het verslag wordt gesteld dat er thans wordt gewerkt aan
een “integraal nazorgplan”. Echter het nazorgplan waar op dit moment aan wordt
gewerkt is één nazorgplan, waarbij de hieronder genoemde plannen worden
samengevoegd en geactualiseerd. Het nazorgplan Coupépolder te Alphen aan den Rijn
(ZH/020/0007), IWACO, d.d. 10 juli 1997 en het deelnazorgplan voor de bovenkant,
Coupépolder, Alphen aan den Rijn, DHV Milieu en infrastructuur B.V. juli 2002. Beide
plannen zijn gemaakt op basis van het besluit van de Provincie voor de keuze van de
saneringsvariant van 23 februari 2000.

2.

Op blz. 7 (paragraaf 2.2) van het verslag wordt de term “totaalzorgplan” gebruikt. Wij
gaan ervan uit dat u hiermee het onder punt 1 genoemde geactualiseerde nazorgplan
bedoelt.

3.

Gezien bovenstaande punten wil ik u verzoeken de termen “integraal nazorgplan” en
“totaalzorgplan” te vervangen door “geactualiseerd nazorgplan”.
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van deze
brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Van der SluysSpeksnijder, tel. 0172 465 580, e-mail: cvandersluys@alphenaandenrijn.nl

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

drs. C.H. Schaapman
directeur Grondgebied

