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Geachte heer Bosma,
Op 8 augustus 2002 stelde u een viertal vragen over de gang van zaken met betrekking
tot het verstrekken van het jaarverslag beheer 2001 van de voormalige stortplaats
Coupépolder. Mede naar aanleiding van de formulering van uw brief, waarin u beheer en
nazorg in één adem noemt, vinden wij het noodzakelijk om het stadium waarin het
beheersproces van de Coupépolder zich bevindt nader toe te lichten. Overigens willen
wij u wijzen op het feit dat de provincie Zuid-Holland, als bevoegd gezag in het kader
van de Wet bodembescherming en projectleider van overheidssaneringen, de
eindverantwoordelijke is voor de sanering van Coupépolder.
De Coupépolder bevindt zich formeel nog in een stadium van sanering. Begin jaren ‘90
zijn in verschillende deelrapportages maatregelen uitgewerkt die het saneren van de
Coupépolder tot doel hadden. Er is destijds gekozen voor een IBC-variant (IBC staat voor
Isoleren, Beheersen en Controleren). De doelstelling van een IBC maatregel is het
voorkomen dat de verontreiniging zich kan verspreiden.
Om tot een beheersbare situatie te komen moeten er isolatiemaatregelen worden
getroffen. Deze zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een damwand, een geohydrologisch
scherm, de taludafdichting, etc. Deze isolatiemaatregelen moeten worden gecontroleerd.
Zo worden er lucht- en grondwatermetingen gedaan naar de emissie van stoffen uit het
stortpakket.
Het uitdenken en aanleggen van een isolatiemethode en met name het uitdenken en
testen van een controlesysteem vraagt veel tijd en aandacht. Pas op het moment dat er
een volwaardig plan ligt waarin staat beschreven hoe de verontreiniging tot in lengte der
dagen kan worden gecontroleerd en beheerst treedt de nazorgfase in werking. De
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projectgroep Coupépolder heeft bij de totstandkoming van het nazorgplan een hele
nuttige inbreng gehad.
Formeel bevindt de Coupépolder zich nog steeds in het stadium van sanering, echter
technisch gezien zou men momenteel van een nazorgsituatie kunnen spreken. Hierover
is uitgebreid gesproken tijdens projectgroepbijeenkomst van 21 december 2000. De
gemeente was hierbij als eigenaar en projectgroeplid ambtelijk vertegenwoordigd. Op dat
moment moesten er nog ophoogwerkzaamheden aan de bovenkant van de voormalige
stortplaats worden verricht en een Raad van State zaak, aangaande een beroepschrift
met betrekking tot de saneringswijze van de Coupépolder, worden afgerond. De
mondelinge behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State zaak heeft
plaatsgevonden op 13 augustus 2002. De uitspraak van de Raad van State is nog niet
bekend. Afhankelijk van deze uitspraak zal de Coupépolder op korte termijn in het
stadium van nazorg terecht komen.
Tijdens de projectgroepvergadering van 21 december 2000 is het concept nazorgplan
voor de bovenkant besproken. Dit is het laatste document dat in het kader van nazorg
Coupépolder moest worden opgesteld. Door de voorzitter van de vergadering, de heer
F.J. van der Ham van de provincie Zuid-Holland, is aangegeven dat het nazorgplan niet
kon worden vastgesteld vanwege de reeds eerder genoemde redenen.
De projectgroepleden zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het
nazorgplan. De voorzitter heeft vervolgens aan de projectgroep gevraagd of het
nazorgplan met betrekking tot de bovenkant behoudens de wijzigingen als definitiefconcept kan worden beschouwd. Hiermee is de projectgroep akkoord gegaan. Verder is
de overgang van het project Coupépolder in de nazorgfase besproken, hierbij is
opgemerkt dat de rol van de projectgroep als ook de andere partijen die bij de sanering
van de voormalige stortplaats betrokken zijn zal veranderen. Het tot stand brengen van
een geïsoleerde situatie, waar discussie mogelijk en gewenst is, is immers afgerond.
Het verslag van deze vergadering is als bijlage aan deze brief toegevoegd.
Inmiddels zijn de ophoogwerkzaamheden afgerond en geëvalueerd. De resultaten zijn
weergegeven in het definitieve nazorgplan dat op 9 augustus 2002 naar de
projectgroepleden is toegestuurd. Een en ander overeenkomstig de afspraken die in de
projectgroepvergadering van 21 december 2000 zijn gemaakt.
In uw e-mail van 8 augustus 2002 stelt u de volgende vragen:
1. Is het college van de afwijkende gang van zaken omtrent de bespreking van het
jaarverslag “eeuwigdurende nazorg sanering Coupépolder” op de hoogte?
2. Zo ja. Heeft het college reeds actie ondernomen tegen de afwijkende manier van
bespreken jaarverslag nazorg CP 2001 in de projectgroep?
3. Is het college het met ons eens dat de schriftelijk vastgestelde werkwijze omtrent de
behandeling van jaarverslagen’ eeuwig durende nazorg Coupépolder’ in de
projectgroep stipt dienen te worden nagekomen?
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4. Zo ja. Hoe denkt het college het buitenspel zetten van de projectgroep Coupépolder
in de toekomst te voorkomen.
Antwoord op vraag 1
Wij zijn van mening dat hier geen sprake is van een “afwijkende gang van zaken”. Het is
bekend dat het jaarverslag beheer 2001 van de Coupépolder, overeenkomstig de
afspraken die gemaakt zijn in de projectgroepvergadering van 21 december 2000, aan
de projectgroepleden is toegestuurd met het verzoek om eventuele vragen schriftelijk
aan de heer Van der Ham (destijds van de provincie Zuid-Holland) toe te sturen. Het
college weet overigens ook dat gestelde vragen schriftelijk door de provincie worden
beantwoord. (bijlage 2)
Antwoord op vraag 2
Aangezien deze werkwijze met de projectgroepleden is afgesproken zien wij geen
noodzaak om hiertegen actie te ondernemen. Beter gezegd, het gemeentebestuur dat
onderdeel uitmaakt van de projectgroep, onderschrijft de werkwijze.
Antwoord op vraag 3
In beginsel verdedigen wij het standpunt “afspraak is afspraak”. Echter indien met alle
betrokken partijen, om plausibele redenen, nieuwe afspraken worden gemaakt dan
wordt aan de nieuw gemaakte afspraken de meeste waarde gehecht.
Antwoord op vraag 4
Wij delen niet uw mening dat de projectgroep Coupépolder buitenspel is gezet.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de secretaris,
de burgemeester,

