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Kennis nemen van de (concept) eindrapportage risico’s anorganische stoffen voormalige stortplaats

Coupépolder voor de besluitvorming in het kader van de Wbb voor de ‘bovenkant’ van de Coupépolder.
Voorstel:
1.

Kennis nemen van het (concept)rapport risico’s anorganische stoffen voormalige stortplaats

Coupépolder, opgesteld door DHV in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.
2.

Op basis van dit rapport het standpunt in te nemen dat de huidige deklaag op de Coupépolder
vanuit de risico's gezien acceptabel is.
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Aanleiding
De Raad van State heeft in een uitspraak op 24 december 2002 een besluit van de Provincie
Zuid-Holland over de wijze van uitvoering van de bovenafdichting van de stortplaats
Coupépolder vernietigd. Volgens de Raad van State was onvoldoende inzicht gegeven in de
risico’s in de toekomst en was onvoldoende onderzoek gedaan naar de emissie van
anorganische stoffen. Om tot een nieuw besluit te komen was nader onderzoek nodig naar
de risico’s van anorganische stoffen in de stortplaats.

Eerder genomen relevante besluiten
Per 1-1-2003 is de gemeente is in het kader van het Meerjarenontwikkelprogramma ISV
verantwoordelijk voor het beheer van de beheersmaatregelen van de stortplaats
Coupépolder. De overname van dit beheer is vastgelegd in het besluit 2003/2055. De
gemeente heeft in dit besluit het voorbehoud gemaakt dat het nader onderzoek naar de
anorganische stoffen in het kader van de besluitvorming Wbb nog wordt afgerond door de
Provincie Zuid-Holland.

Conclusies uit het rapport risico’s anorganische stoffen voormalige stortplaats
stortplaats Coupépolder
De hoofdconclusies van het onderzoek zijn:
•

De huidige afdeklaag beschermt gebruikers en omwonenden van de voormalige
stortplaats tegen schadelijke gevolgen van emissie van anorganische stoffen uit het
stortlichaam.

•

Er worden buiten het stortlichaam geen stofconcentraties bereikt, die grote risico’s
opleveren.

•

In het geval van een zeer extreme situatie en het ‘worst case’ scenario is er sprake
van een klein gezondheidsrisico voor omwonenden en gebruikers van de stortplaats.
De kans dat deze situatie voorkomt is zeer klein.

•

Indien de berekende de risico’s getoetst worden aan het externe veiligheidsbeleid
(Bevi) dan worden, zelfs in het worst case scenario, de geldende normen,
Plaatsgebonden Risico’en het Groepsrisico, in geen van de scenario’s overschreden.

Standpunt gemeente
Op basis van de conclusies van het onderzoek vindt de gemeente de gezondheidsrisico’s op
de Coupé acceptabel klein indien wordt uitgegaan van een intacte afdeklaag conform de
huidige (concept) saneringsmaatregelen.
Zelfs in het worst case scenario en het falen van de deklaag door bijvoorbeeld het ontstaan
van scheuren, zijn de veiligheidsrisico’s klein als je dit bijvoorbeeld vergelijkt met de
wetgeving rondom inrichtingen in het kader van het externe veiligheidsbeleid.
De gemeente neemt daarom het standpunt in dat de huidige deklaag van de Coupépolder
een acceptabele saneringsoplossing is.
Indien de Provincie Zuid-Holland het besluit zal nemen dat de huidige saneringsoplossing
voldoet dan zal dit weinig gevolgen hebben voor het beheer van de Coupépolder zoals de
gemeente dat sinds 1-1-2003 uitvoert.

versie d.d. 9 januari 2007

1

Om de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk te houden moet voorkomen worden dat er
scheuren en gaten ontstaan in de deklaag. Goed onderhoud van de huidige deklaag is
daarom belangrijk. Conform de huidige nazorgplannen vindt periodiek inspecties van de
deklaag plaats en wordt onderhoud gepleegd. Met de terreinbeheerders van de Golfclub
Zeegersloot zijn afspraken gemaakt over het continu in de gaten houden van de deklaag en
het uitvoeren van kleine reparaties. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van
periodiek groot onderhoud.

Vervolgprocedure
Dit rapport wordt het kader van de besluitvorming op 16 januari 2007 besproken in de
Projectgroep Coupépolder. De gemeente is hierin ambtelijk vertegenwoordigd.
Vervolgens zal de Provincie Zuid-Holland een nieuw besluit nemen op basis van dit rapport
en het advies van de projectgroep.

Financiële consequenties
Het beheer wordt bekostigd vanuit de provinciale bijdragen in het ISV programma. Dit
budget is voor deze ISV-periode toereikend, zolang de saneringsmaatregelen ongewijzigd
kunnen worden voortgezet.

Informatie over de procedure
procedure rondom de lozingsvergunning in het kader van de Wvo
Voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen van de Coupépolder moet drainagewater
worden geloosd. Hiervoor is een vergunning nodig in het kader van de Wvo. Deze
vergunning is 20 september 2006 voor de tweede maal vernietigd door de Raad van State.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland moet hierover op korte termijn een nieuw besluit
nemen. De procedure rondom de lozingsvergunning (Wvo) staat formeel los van de
procedure in het kader van de Wbb. Toch raken beide procedures, mede door dit rapport,
met elkaar verweven.
Door de uitspraak van de Raad van State ziet het Hoogheemraadschap van Rijnland zich
gedwongen om maatregelen voor te schrijven die mogelijk effect hebben op de wijze van
bovenafdekking van de Coupépolder. Het aanbrengen van een vloeistofdichte
bovenafdekking heeft echter effecten op de grootte van de risico’s die in dit rapport
berekend zijn. De gemeente is van mening dat het Hoogheemraadschap geen maatregelen
kan voorschrijven die haaks staan op de huidige saneringsmaatregelen en die een
onduidelijk milieueffect hebben. Bij het voorschrijven van maatregelen dient een bredere
afweging plaats te vinden (milieu, maatschappelijke effecten, en de kosten)
In verband met de wvo-vergunningaanvraag en beroepsprocedure heeft het College in het
verleden de volgende besluiten genomen:
2005/240: motivering wvo-vergunning
2006/9497: kennis nemen van rapport van de StaB in verband met de beroepszaak tegen de
lozingsvergunning
2006/11141: indienen nadere stukken ten behoeve van de beroepszaak.

Communicatie
Dit besluit over de bekendmaking van dit rapport en het standpunt van de gemeente
wordt actief openbaar gemaakt via het persgesprek en een persbericht. De afdeling
Communicatie heeft hiervoor een advies over opgesteld.
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