Grondgebied
Aan:
Leden projectgroep Coupépolder
W.J.M. Klaassen
P. Rijnberg
R.A. van Zurk
p/a: Kopenhagensingel 85
2408 EL ALPHEN AAN DEN RIJN
Uw kenmerk
--

Uw brief van
23 maart 2005

Inlichtingen bij
dhr. A. Boomsma

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0900 4811111
Fax: 0172 465564
E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl
Website: www.alphenaandenrijn.nl

Ons kenmerk
2005/4322
Doorkiesnummer
0172 - 465372
Fax 0172 - 465668

Datum
14 juni 2005
Afdeling
Ruimtebeheer

Onderwerp
Verzoek om bericht over rol van
de Projectgroep Coupépolder in verband
met beheer van de Coupépolder door
Gemeente Alphen.

Geachte projectgroepleden,
In uw brief van 23 maart vraagt u welke rol het College van B. en W. ziet weggelegd
voor de projectgroep Coupépolder.
De projectgroep Coupépolder is opgericht door de Provincie Zuid-Holland in het kader
van de bodemsaneringprocedure. De provincie treedt op als bevoegd gezag in het kader
van de Wet bodemsanering en als projectleider van overheidssaneringen.
Het bijeenroepen van de projectgroep Coupépolder is dus, zolang de saneringsprocedure
niet is afgerond de verantwoordelijkheid van de Provincie Zuid-Holland.
De beheerstaken van de Coupépolder zijn per 1-1-2003 overgedragen van de Provincie
Zuid-Holland naar de Gemeente Alphen aan den Rijn. De lopende projectfasen worden
nog afgehandeld onder verantwoordelijkheid van de Provincie Zuid-Holland.
De beheerstaken van de Coupépolder zijn omschreven in een tweetal nazorgplannen
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het beheer onderkant/zijkant enerzijds
en het beheer van de bovenkant anderzijds. De projectgroep heeft een grote rol gehad
in de totstandkoming van deze nazorgplannen. De gemeente is verantwoordelijk voor
de uitvoer van het beheer van de Coupépolder conform deze twee nazorgplannen.
Het nazorgplan voor de bovenkant is door GS van de provincie Zuid-Holland nog
niet definitief vastgesteld in verband met de uitkomst van de beroepszaak bij de Raad
van State. Op dit moment wordt onder leiding van de Provincie Zuid-Holland nader
onderzoek uitgevoerd naar de deklaag. Zodra dit onderzoek is afgerond zal
het nazorgplan definitief kunnen worden vastgesteld.
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Na de definitieve vaststelling van de nazorgplannen is de formele saneringsprocedure
afgerond en bevindt de Coupépolder zich in het zogenaamde nazorgstadium.
In het kader van de saneringsprocedure is dan van de projectgroep geen bijdrage meer
vereist.
De laatste jaren vindt er jaarlijks een projectgroepvergadering plaats waarin de provincie
de projectgroep op de hoogte stelt van lopende onderzoeken en de saneringsprocedure.
Tijdens deze jaarlijkse vergadering worden tevens de jaarverslagen beheer besproken.
Een extra projectgroepvergadering vindt alleen plaats indien de saneringsprocedure hier
aanleiding toe geeft. Dit is ter beoordeling aan de Provincie Zuid-Holland.
De gemeente is, indien de projectgroep dat wenst bereid om ook in de toekomst jaarlijks
een projectgroepvergadering te blijven houden om de jaarverslagen beheer van de
Coupépolder te bespreken.
Binnenkort ontvangt u van de Provincie Zuid-Holland een uitnodiging voor een
projectgroepvergadering. Voor eventuele vragen over de aanstaande
projectgroepvergadering kunt u contact opnemen met dhr. T. Alink van het bureau
overheidssaneringen van de Provincie Zuid-Holland.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de secretaris,
de burgemeester,

CC: overige projectgroepleden Coupépolder

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) melden wij u dat uw
persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.
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t.a.v. geslacht contactpersoon postadres

Provincie Zuidt.a.v. de heer Th.H.J. Alink
Holland Afdeling
Bodemsanering
Bureau
Overheidssaneringen
Bewonerscomiteé
t.a.v. de heer J.H. Post
Vuilstort Coupépolder
Golfclub Zegersloot t.a.v.
Het bestuur

Blad
3

postcode plaats

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Klepperman 51

2401
Alphen aan den Rijn
GN
2400 AD Alphen aan den Rijn

Postbus 190

