Verslag

Ruimtebeheer

Onderwerp

: Verslag bestuurlijk overleg Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum overleg

: 16-01-2007

Tijdstip

: 14 uur tot 15 uur

Locatie

: Stadhuis Alphen aan den Rijn

Aanwezig:
Hoogheemraadschap van Rijnland: Mevr. Rosendal, dhr. Caris. Mevr. Krijt
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mevr. Habets-Brunt, dhr. Boomsma, dhr.

Rombout
De volgende agenda wordt voorgesteld:
1. Stand van zaken Coupépolder en positie van beide partijen
2. Overleg met de Provincie Zuid-Holland
3. Communicatie
Dhr. Lyczak legt de situatie uit rondom de voormalige stortplaats Coupépolder. Wij voeren
het beheer uit volgens de plannen van de Provincie Zuid-Holland. De laatste jaren wordt er
vrijwel geen schadelijke stoffen gemeten in bodem, lucht en water en is er eigenlijk weinig
aan hand. Echter, door de bemoeienis van de stichting Waakhond stagneren de verschillende
procedures en komt de Coupépolder steeds in het nieuws.
Onlangs heeft de Raad van State de lozingsvergunning vernietigd. Het Hoogheemraadschap
moet daarom een nieuw besluit nemen.
Mevr. Rosendal geeft aan dat het bestuur van het Hoogheemraadschap onlangs een besluit
heeft genomen. Gezien de uitspraken van de Raad van State wil het Hoogheemraadschap
niet dezelfde vergunning voorschrijven. De Raad van State heeft volgens het
Hoogheemraadschap met haar uistpraak bepaald dat bij het nemen van een nieuw besluit
het beleid om de waterkwaliteit te verbeteren als uitgangspunt moet worden genomen. Er
zijn volgens het Hoogheemraadschap nog steeds geen nieuwe feiten en omstandigheden
zijn die rechtvaardigen om hier van af te wijken.
Het Hoogheemraadschap zal in de nieuwe vergunning geen (concrete) voorzieningen
voorschrijven zoals een afdeklaag of een waterzuivering. Wel zal door middel van
doelvoorschriften worden voorgeschreven dat een gelijkwaardige reductie in de
afvalwaterstroom moet worden gehaald. De gemeente krijgt 8 maanden de tijd om hier een
saneringsplan voor op te stellen en vervolgens enkele jaren om deze reductie ook werkelijk
te realiseren.
Stan Lyczak deelt mee dat hij begrijpt hoe het Hooghemraadschap tot haar besluit is
gekomen maar dat een dergelijke vergunning voor de gemeente niet acceptabel is. Diverse
onderzoeken hebben uitgewezen dat een reductie niet haalbaar is binnen de huidige
sanerings- en beheersmaatregelen die wij moeten uitvoeren van de Provincie. De gemeente
ziet zich daarom genoodzaakt om hier beroep tegen in te stellen. Dit is nog wel onder het
voorbehoud van een collegebesluit hierover. De gemeente denkt dat bezwaar maken bij de
Raad van State meer kans biedt op succes dan een besluit verdedigen.
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Het Hoogheemraadschap begrijpt dit standpunt en heeft hier in haar besluitvorming ook
rekening mee te houden. Volgens haar biedt het saneringsplan de gemeente ook de
mogelijkheid om alle argumenten mee te laten wegen.
Vermoedelijk zal ook door de Stichting Waakhond bezwaar worden gemaakt tegen een
dergelijke vergunning omdat er geen concrete voorzieningen worden voorgeschreven.
Woensdag 24 januari is er een overleg gepland met de gedeputeerde Dwarshuis van de
Provincie Zuid-Holland samen met de gemeente en het Hoogheemraadschap. De Provincie
heeft niet aangegeven wat ze precies willen bespreken in dat overleg.
De provincie is verantwoordelijk voor de besluitvorming in het kader van de wbb over de
saneringsmaatregelen van De Coupépolder. Mogelijk speelt hier ook een precedent werking
voor lozingsvergunningen van andere voormalige stortplaatsen in Zuid-Holland.
Bij het overleg zal namens de gemeente ambtelijke ondersteuning aanwezig zijn in de vorm
van dhr. A. Boomsma
en J. Rombout. Ook het Hoogheemraadschap zal ambtelijke
ondersteuning meenemen.
De afgelopen week zijn er in de media (met nam Leidsch Dagblad) verschillende artikelen
verschenen over de lozingsvergunningen en het besluit van Rijnland. (Aanleiding voor de
persberichten was een (concept) onderzoekrapport van de provincie naar de uitdamping van
anorganische stoffen).
De persuitingen van beide organisaties waren vooraf niet afgestemd. Het hierdoor
geschetste beeld in de pers wordt door beide organisaties niet wenselijk geacht.
In de toekomst moet dit beter. De afdeling communicatie en projectleiders in beide
organisaties zullen dit in het vervolg onderling afstemmen.
De nieuwe beschikking van het Hoogheemraadschap is nog niet gepubliceerd. Dit gebeurt
naar verwachting begin februari.
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