Voorzitter:

de heer N.P.M. Schoof, burgemeester (tot 20.45 en vanaf 23.00 uur);
de heer W.D.S. van der Veen Meerstadt, loco-burgemees-ter (van
20.45 tot 23.00 uur)

Secretaris:

de heer G.A. de Graaff, gemeentesecretaris.

Aanwezig zijn 30 leden, te weten de heren R.J. Blom, F.C. Dales, A. van
Geest, J.M.C.M. Groen in 't Wout en J.P.J. Gronert, mevrouw A. de Groot-Slagter, de
heer H.J. Habermehl, mevrouw C.E. van Halteren, de heren G.W.A.M. Harmes, J.H.
't Hart, D.P. de Jong, L. Klein-geld, J. Korver, J.H.M. Kroft, A.J.W. Lokhorst,
S.J.P. Lyczak, M.S. Mahawat Khan, R.J.M. Pleij en D.W.F. van der Schilden, de dames
C.H. Schoeren-Langen-kamp en W.J.M. Schramp-Tijssen, de heren S.F. Strik en K.
Tigelaar, mevrouw M.G.M. Uipkes-Van Steenbergen en de heren W.D.S. van der Veen
Meerstadt, P.P.J. Verbraak, T.A. Viezee, J.H. Voogd, P.H. Vree en H.G.M. van der
Zanden.
Afwezig zijn mevrouw C. van Doeland, de heer E.G. de Leest en mevrouw D.H.A.
Vrij-de Wolf.
1

Opening.

De VOORZITTER opent de vergadering en heet in het bijzonder de heer De Jong
welkom, die na enige tijd afwezigheid wegens ziekte weer in het midden van de raad
is.
c

vragen van de heer H.G.M. van der Zanden

De heer VAN DER ZANDEN zet uiteen dat hij zijn vragen heeft gesteld vanuit
zijn bezorgdheid over de gevaarlijke stoffen in de Coupépolder en over de geringe
informatie die raad en de commissies over dit onderwerp bereikt. Hij dankt het
college voor de uitvoerige en grondige beantwoording daarvan.
Namens de gemeente hebben vier personen zitting in de project-groep. Destijds
is afgesproken dat er ieder kwartaal zou worden gerapporteerd, maar spreker heeft
meer dan een jaar geen rapportage gezien. Hem is gebleken dat er geen regelmatige
communicatiestroom is in de richting van de commissie en de raad. Hij verzoekt het
college de goedgekeurde notulen van de kwartaalvergaderingen van de project-groep
ter inzage te leggen.

Spreker merkt naar aanleiding van het antwoord op vraag 2 op dat de deklaag
hier en daar bestaat uit grof zand in plaats van klei. Op een aantal plaatsen is de
deklaag lek, waardoor gemakkelijk gassen kunnen ontsnappen, waarvan regelmatig op
het golfterrein aanwezige mensen hinder zouden kunnen ondervinden.
De heer DE JONG heeft begrepen dat uit 400 metingen is gebleken dat de
deklaag op vier plaatsen onvoldoende is.
De heer VAN DER ZANDEN licht toe dat op plaatsen waar de deklaag dik genoeg
is, maar te zanderig, het gevaar bestaat van meer uitstoot van gassen dan bedoeld
was. Hij dringt erop aan spoed te betrachten met het onderzoek.
Gemeld wordt dat de provincie een deklaag van 50 cm voldoende acht, hoewel de
vergunning spreekt van een deklaag van 1 m. Spreker wil erop wijzen dat daarbij
gebruik moet worden gemaakt van plastic folie. In de Coupépolder is dat niet
gebeurd, dus is het zaak extra voorzichtig te zijn. Naar sprekers mening is spoed
nodig, maar naar zijn indruk wordt daarover door het college enigszins ontwijkend
geantwoord. Hij heeft vernomen dat in de projectgroep geen overeen-stemming bestaat
over het huidige luchtonderzoek.
Spreker vraagt wie aansprakelijk is als door de Coupépolder personen met
gezondheidsproblemen te kampen krijgen. De gemeente moet in eventueel voorkomende
gevallen kunnen aantonen dat zij zich altijd actief heeft opgesteld en er in
redelijkheid alles aan heeft gedaan om toe te werken naar een goede oplossing.
Wethouder LYCZAK geeft aan dat het college onvoldoende redenen heeft om zijn
zorg voor een mogelijk gevaarlijke situatie op te blazen, maar evenmin wil het die
zorg bagatelliseren. In de project-groep is een procedure afgesproken, waaraan het
zich wil houden. Voor zover spreker weet, zijn de verslagen van de besprekingen van
de projectgroep, die onder de provincie valt, beschikbaar. Is het anders, dan wil
hij daar iets aan doen. Het is niet aan het college de versla-gen van de
projectgroep te becommentariëren.
De heer STRIK deelt mee dat de verslagen van de projectgroep-besprekingen
altijd ter inzage liggen in de gesloten kast.
Wethouder LYCZAK licht nader toe dat ook wordt onderzocht of meetresultaten
aan de belt te wijten zijn. Bijvoorbeeld een hogere concentratie benzeen zou
wellicht ook aan het verkeer kunnen liggen. De provincie meet zeer zorgvuldig, ook
op referentiepunten ver van de belt.
Er is een afspraak over de dikte van de afdeklaag. Spreker is van mening dat
de gemeente zich daaraan moet houden, maar ook dat de gemeente niet moet proberen
de provincie te dwingen geld uit te geven aan maatregelen die niet bijdragen aan
vermindering of voorkoming van de uitstoot, tenzij de gemeente met feiten kan
staven dat dat nodig is.
Spreker heeft geen mening over het meetproces, waarmee volgens de heer Van
der Zanden leden van de projectgroep het niet eens zijn.
Voor zover spreker weet -hij zal dit nagaan- geldt voor de beheerder van een
gesloten stortplaats een risico-aansprakelijkheid. De provincie is de beheerder.

Wat door de heer Van der Zanden werd gezegd over zorgvuldigheid betrachten, is voor
de gemeente dus geen noodzaak.
De heer PLEIJ is benieuwd naar de resultaten van de grondwaterme-tingen. Hij
vraagt of de uitbreiding van het aantal meetpunten inmid-dels is gerealiseerd.
Voorts verzoekt hij het college de meetresulta-ten tevens naar de raadscommissie en
de raad te sturen.
De heer DE JONG heeft geconstateerd dat op een minimaal aantal plaatsen de
deklaag aan de ietwat dunne kant is, te weten 50 cm à 1 m, maar overigens 1 m of
meer. Recente meetresultaten wijzen uit dat de lucht boven de belt van uitstekende
kwaliteit is. Naar sprekers mening hebben de golfers daar een uitstekend terrein.
De heer STRIK is benieuwd wat de heer Van der Zanden wil doen aan de door
deze genoemde zanderige plekken in de afdichting. Als je gassen tegenhoudt, hopen
ze zich op, wat juist zeer gevaarlijk is voor de volksgezondheid.
Wethouder LYCZAK licht toe dat een binnenring, bestaande uit twee
grondwatermeetpunten meet of er stoffen worden aangetroffen die reden geven om op
die punten te gaan pompen. Dat is nog niet het geval. Gebeurt dat, dan dient de
buitenring, daaromheen liggend, om te meten of het pompen effect heeft. Men heeft
spreker ervan verzekerd dat er geen relatie is tussen de uitstoot in de lucht en de
stoffen in het water, althans niet zodanig dat iets dat in het water wordt
aangetrof-fen, per definitie ook in de lucht meetbaar is.
De heer VAN DER ZANDEN toont zich tevreden over de beantwoording. Inderdaad
moet je pas iets aan de dikte van de deklaag doen als blijkt dat dat nodig is. Het
gaat spreker erom dat op enkele plaatsen de afdeklaag van slechte kwaliteit is, dus
niet goed genoeg is. Dat de lucht boven de belt goed is, is logisch, omdat tolueen
zakt.
Als benzeen onder druk komt te staan, wordt het vloeibaar. Alle belten in
Nederland worden waterdicht afgedicht, om ervoor te zorgen dat het regenwater langs
de belt wegloopt.
Spreker inspecteert de gesloten kast niet wekelijks, maar wel regelmatig. Op
die momenten treft hij de verslagen van de project-groepbesprekingen niet aan. Hij
vraagt het college hierin structureel verbetering te brengen.
De VOORZITTER zal ervoor zorgen dat dit in orde komt.
De heer PLEIJ wil dat de raad in kennis wordt gesteld van de spoedig te
verwachten meetresultaten.
De VOORZITTER gaat ervan uit dat deze zaken zo spoedig mogelijk ter kennis
worden gebracht van de betrokkenen.
Wethouder LYCZAK merkt op dat met de provincie afspraken zijn gemaakt over de
wijze waarop met deze stukken wordt omgegaan. Je kunt stukken ter inzage leggen,

maar ze ook voorzien van een advies aan de raad toesturen. Wat hier gebeurt, hangt
af van de met de provincie gemaakte afspraak.
De afdichting is een zaak van de provincie. Alphen aan den Rijn moet daaraan
uiteraard grote aandacht besteden, omdat de belt in Alphen ligt en daar Alphenaren
omheen wonen, maar dat neemt niet weg dat het gaat om een zaak van de provincie, in
verband waarmee de provincie een projectgroep heeft ingesteld die haar adviseert.
Als die projectgroep het niet eens is over een onderzoek, moeten Provinciale Staten
daarover beslissen. Is er overeenstemming in de projectgroep, dan is de beslissing
aan GS.
De beantwoording van de vragen wordt voor kennisgeving aangeno-men.

De VOORZITTER sluit de vergadering. (23.10 uur)

