Besluitformulier

Ruimtebeheer

Registratienummer

: 2007/7887

Paraaf hoofd

:

Datum

: 4 mei 2007

Paraaf directeur

:

Opgesteld door

: A. Habets-Brunt

Medeparaaf FIN:

nee

:

Onderwerp:
Instellen van pro forma beroep tegen de afgegeven Wvo-beschikking met betrekking tot de
Coupépolder.
Voorstel:

1. Kennis nemen van de Wvo-beschikking met betrekking tot de Coupépolder;
2. Naar aanleiding van deze beschikking pro forma beroep instellen bij de Raad van
State.
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TOELICHTING op het besluitformulier met registratienummer 2007/7887

Publiekssamenvatting
Publiekssamenvatting
Het indienen van een pro forma beroep bij de Raad van State tegen de Wvo-beschikking met
betrekking tot de Coupépolder, teneinde de termijn voor het instellen van het beroep veilig
te stellen. Voor alle duidelijkheid: een pro forma beroep betekent niet dat er al daadwerkelijk
beroep is ingesteld. Derhalve wordt op een later tijdstip bepaald of er al dan niet beroep
moet worden ingesteld. Op dat moment dient tevens de motivering van het beroepschrift te
worden vastgesteld.
Inleiding
In 2002 is door het bevoegd gezag (destijds de provincie, in 2003 werd de gemeente
bevoegd gezag) een aanvraag ingediend om een vergunning voor het lozen van
drainagewater, afkomstig van de voormalige stortplaats in de Coupépolder te Alphen aan
den Rijn, via de gemeentelijke riolering en afvalwaterzuiveringinrichting Alphen Noord te
Alphen aan den Rijn. Deze vergunning is in 2003 door het Hoogheemraadschap afgegeven.
Vervolgens is tegen de verleende vergunning beroep ingediend bij de Raad van State.
Dit beroep is door gegrond verklaard wegens ondeugdelijke motivering van het besluit.
Naar aanleiding van het vernietigen van het besluit hebben wij de bestaande aanvraag
aangevuld en van een verdere onderbouwing voorzien.
In 2005 heeft het Hoogheemraadschap vervolgens een nieuwe beschikking afgegeven onder
vrijwel dezelfde voorwaarden. Hiertegen is opnieuw beroep ingesteld.
De Raad van State heeft de vergunning in 2006 vernietigd waarbij is bepaald dat het
Hoogheemraadschap binnen 12 weken een nieuwe beschikking dient af te geven.
Op 26 maart 2007 is de definitieve beschikking op grond van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) afgegeven met betrekking tot de voormalige
stortplaats in de Coupépolder te Alphen aan den Rijn.
De uitspraak van de Raad van State heeft ertoe geleid dat het Hoogheemraadschap in de
huidige vergunning een saneringsvoorschrift heeft opgenomen.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De nieuwe beschikking leidt tot veel maatschappelijke onrust en onduidelijkheid over de
toekomst van de Coupépolder. Door het instellen van het beroep willen wij een inhoudelijke
uitspraak krijgen over de afgegeven beschikking zodat in rechte komt vast te staan of en op
welke wijze er een gesaneerd moet worden.

Kader / argumenten
In het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is het nodig om een vergunning
aan te vragen voor het lozen van drainagewater. Het feit dat in de vergunning een
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saneringsvoorschrift is opgenomen is voor ons aanleiding om beroep in te stellen. Formeel
juridisch en ook inhoudelijk kunnen wij ons niet vinden in de afgegeven vergunning. De
gronden hiervoor zullen later, in het definitieve beroepschrift, verder worden toegelicht.
Zoals hierboven reeds is aangegeven willen wij nu primair de termijn voor het indienen van
een beroepschrift veiligstellen. In een later stadium wordt het beroepschrift ter
besluitvorming voorgelegd.
Advies
Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd kennis te nemen van de Wvo-beschikking en te
bepalen dat pro forma beroep wordt ingesteld bij de Raad van State.
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