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Ruimtebeheer

Onderwerp
Wvo-vergunning Coupépolder

Geacht college,
Wij voeren het beheer uit van de voormalige Stortplaats Coupépolder in Alphen aan den Rijn.
In het kader van de uitvoering van de door de Provincie Zuid-Holland voorgeschreven
beheersmaatregelen wordt het water via een de afvalwaterzuivering indirect geloosd op de
Oude Rijn. Hiervoor is een vergunning nodig in het kader van de Wvo.
De Wvo vergunning van de Coupépolder is op 20 september 2006 vernietigd door de Raad van
State. In verband met het nieuw te nemen besluit is ambtelijk overleg geweest tussen het
Hoogheemraadschap van Rijnland, De gemeente Alphen aan den Rijn en de Provincie-ZuidHolland. Voorlopig uitkomst van dit overleg lijkt te zijn dat u op het standpunt staat om een
waterdichte afdeklaag voor te schrijven als best beschikbare techniek.
Graag zouden wij voordat u tot een definitief besluit komt op bestuurlijk niveau met u in
overleg treden om te benadrukken wat de implicaties zijn van het voorschrijven van een
waterdichte afdeklaag op de Coupépolder.
Diverse onderzoeken van deskundige adviseurs geven aan dat een waterdichte afdeklaag maar
een beperkte invloed heeft op de hoeveelheid beheerswater en dat het realiseren van een
waterdichte afdeklaag grote (milieu)consequenties heeft.
In het kader van de vergunning aanvraag en bezwaarprocedure hebben wij u de rapporten
‘Motivering Wvo-aanvraag Coupépolder’ (Bodemzorg, december 2004) en ‘Evaluatie
waterbalans Coupépolder te Alphen aan den Rijn’ (Royal Haskoning, juli 2006) toegezonden
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De Provincie Zuid-Holland heeft onlangs door DHV de notitie ‘Consequenties voor gezondheid
en milieu bij aanleg van een vloeistofdichte bovenafdekking’ laten opstellen. Dit rapport is u
onlangs toegezonden. Dit rapport maakt duidelijk wat de consequenties zijn van het
voorschrijven van een waterdichte afdeklaag. Wij onderschrijven de inhoud van deze
rapportage en de begeleidende brief.
We pleiten voor een brede afweging van deze consequenties in de door u af te geven wvovergunning . De hier genoemde rapporten bevatten volgens ons voldoende feiten om te
onderbouwen dat een waterdichte afdeklaag niet de best beschikbare techniek is voor de
Coupépolder.
Een uitnodiging voor overleg zijn we graag op korte termijn tegemoet. U kunt hiervoor contact
opnemen met het bestuurssecretariaat (0172-465205).
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