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Onderwerp
Zienswijze concept-gedoogbeschikking
voormalige stortplaats Coupepolder te Alphen
aan den Rijn

Geacht college,
Wij willen graag onze zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de conceptgedoogbeschikking op ons verzoek van 22 juni 2004, kenmerk 2004/7480. Het betreft
de concept-gedoogbeschikking voor het zonder vergunning via de gemeentelijke riolering
en de Rijnlandse afvalwaterzuiveringsinstallatie Alphen Noord lozen van percolatiewater
in oppervlaktewater van de Oude Rijn, afkomstig van de voormalige stortplaats
Coupepolder te Alphen aan den Rijn.
Uitzondering- / overmachtsituatie (pagina 1)
Over het tweede deel van de eerste alinea: ‘De Raad van State heeft gesteld dat
Rijnland zich niet gehouden heeft aan het uitgangspunt dat lozing van stoffen, dient te
worden beperkt door toepassing van best bestaande technieken aan de bron te weten
een waterdichte afdeklaag en/of het voorzuiveren van het percolatiewater’, hebben wij
de volgende opmerkingen:
Deze passage is naar onze mening niet de essentie van de uitspraak. De essentie
van de uitspraak is dat het besluit van 15 april 2003 onvoldoende is gemotiveerd
en op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen, waarmee het in strijd is met de
artikelen 3:2 en 3:46 Algemene wet bestuursrecht.
Wij beschouwen de door de Raad van State genoemde best bestaande
technieken als voorbeelden. Mogelijk zijn er meer best bestaande technieken
beschikbaar.
Milieuhygiënische situatie (pagina 2/3)
Bij de beschrijving van de milieuhygiënische situatie, missen wij het argument dat de
lozingssituatie vanuit het beheerssysteem waarvoor de gedoogbeschikking wordt
afgegeven ongewijzigd is ten opzichte van de lozingssituatie waarvoor de inmiddels van
rechtswege vervallen lozingsvergunning was verleend. De lozingssituatie is niet
gewijzigd sinds de IBS-beschikking uit 1992.
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Met betrekking tot de volgende passage over de ringsloot op pagina 2: ‘Enerzijds wordt
er niet-verontreinigd hemelwater afgevoerd in een ringsloot.…. Uit de analyseresultaten
van de afgelopen jaren valt geen verschil op te maken in waterkwaliteit tussen het in de
ringsloot ingelaten water en het uit de ringsloot uitgelaten water’, willen wij u erop
wijzen dat de lozing op de ringsloot geen onderdeel uitmaakt van de Wvovergunningsaanvraag. Dit blijkt niet duidelijk uit de concept-gedoogbeschikking.
Voorschriften (pagina 3/4)
In de 1e alinea worden de volgende bronmaatregelen genoemd: aanbrengen afdeklaag
en/of voorzuiveren percolatiewater.
Dit zijn voorbeelden van best bestaande technieken. Wij verzoeken u het woord
‘bijvoorbeeld’ toe te voegen. Dit biedt ons de mogelijkheid om ook andere dan de door u
genoemde best bestaande technieken te betrekken in onze onderbouwing voor de
vergunningsaanvraag.
In dezelfde alinea staat dat het voor de gemeente Alphen aan den Rijn niet direct
mogelijk is de lozingssituatie te wijzigen. Wij stellen voor om deze zin te wijzigen in de
volgende zin: ‘daarnaast is het voor de gemeente Alphen aan den Rijn niet mogelijk om
zonder voorafgaand onderzoek de lozingssituatie te wijzigen’.
Met betrekking tot de 4e alinea merken wij op dat hier waarschijnlijk de stof fluoreen in
plaats van fluoroeen wordt bedoeld.
Voorschriften behorende bij gedoogbeschikking (pagina 6 t/m 9)
Artikel 1a
Onder verwijzing naar onze brief van .. augustus 2004, kenmerk 2004/9713, verzoeken
wij u om als termijn voor het indienen van aanvullende informatie bij de
vergunningsaanvraag 1 januari 2005 op te nemen, in plaats van 1 oktober 2004.
Ook met betrekking tot de hier genoemde best bestaande technieken ‘aanbrengen
afdeklaag en/of chemisch-fysisch voorzuiveren van het afvalwater’ verzoeken wij u het
woord ‘bijvoorbeeld’ toe te voegen. Dit biedt ons de mogelijkheid om ook andere dan de
door u genoemde best bestaande technieken te betrekken in onze onderbouwing voor de
vergunningsaanvraag.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Milieu,

W. Jansen

