Notulen

Gemeenteraad

Status

: openbare vergadering

Datum

: 25 januari 2007

Aanvang

: 20.00 uur

Locatie

: raadzaal van het stadhuis

Registratienr

: 2007/2500

Aanwezig:
Voorzitter: N.P.M. Schoof, burgemeester
Griffier: E.J. de Gruijter
de raadsleden:: mevrouw G. Akdemir (PvdA) en mevrouw J.C.P. Bezemer (VVD), de heren M.H. du
Chatinier (CU), P.G.S. Dobbe (CDA), R.S. Gebel (VVD) en R.H.A. Geurts (SP), mevrouw A. de GrootSlagter (Alphen Eén), de heer T. Hoekstra (VVD) en mevrouw L. De Jong-Burggraaf (VVD), de heren
D.H. Kalkman (PvdA), K. Kwint (VVD), E.G. de Leest (D66) en G.N.P. Meereboer (LA/AS), mevrouw E.
Noordhoek (GL), mevrouw H.I.P. Oppatja (PvdA), de heren W.J.M. Pieterse (CDA), R.J.M. Pleij (SP),
H.J. van Rietschoten (CDA), W.N. Roest (PvdA), M.G.A. Rombouts (GL) en mevrouw C.M. Ros-Kroon
(PvdA), de heren W.M. Schouten (VVD) en J.N. Schriek (SP), mevrouw S.M.A. Schruijer-Harte (SP), de
heren J.A. Semeijn (PvdA) en P. Sneep (CU), mevrouw W.E. Verschuur (Beter Alphen), de heren J.H.
Voogd (CDA), R. Vrugt (CDA), B. Wienbelt (VVD), I.C. Wilson (PvdA) en mevrouw M.A. Zandstra
(CDA).
Tevens zijn aanwezig de wethouders: de heren R.J. Blom, J.M.C.M. Groen in ’t Wout, S.J.P. Lyczak,
P.L.J.M. Schings, K. Tigelaar en H.W.M. van Wersch.

Afwezig zijn de heren P.C. de Hoog (Alphen Eén), H. Romeijn (CU) en A.D. Windhorst (VVD).
1

Opening

De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, onder wie de gasten van de
raad. Een bijzonder welkom richt hij tot mevrouw De Jong, die in verband met
gezondheidsklachten enige tijd afwezig is geweest.
Hij meldt dat de heren Romeijn, De Hoog en Windhorst verhinderd zijn de vergadering bij te
wonen.
Verder wijst hij erop dat de fractie van de SP heeft verzocht een motie vreemd aan de orde van de
dag te mogen indienen, welk verzoek aan de agenda wordt toegevoegd.
Over de volgende agendapunten wordt bij hamerslag besloten.
2

Ontwerpnotulen van de vergadering van 21 december 2006
(nr 2006/19631)

De notulen van de vergadering van 21 december 2006 worden vastgesteld.
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5

Lijst mededelingen

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

Bewonerszaken
11

Beschikbaarstellen van een krediet c.q. middelen voor vervangingsinvesteringen en groot
onderhoud sport in 2006, met de 9e wijziging van de gemeentebegroting
gemeentebegroting 2007
(zie nr 2006/3557, raadsbesluitnr 2007/6)

Grondgebiedzaken
13

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor perceel Westkanaalweg 15
(zie nr 2006/16948+17688, raadsbesluitnr
raadsbesluitnr 2007/8)

15

Beschikbaarstellen van een krediet c.q. middelen voor afbouw gedeelte Distributieweg en
reconstructie gedeelte Handelsweg, met de 7e wijziging van de gemeentebegroting 2007
(zie nr 2006/15467m raadsbesluitnr 2007/10)

Overige zaken
17

Wijzigen van de gemeentebegroting 2007 voor een tweetal zaken, die een financieel
financieeleeltechnische verwerking vragen
(zie de 8e wijziging van de gemeentebegroting 2007, nr 2006/16529 en nr 2006/18597)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform de voorstellen van
burgemeester en wethouders besloten en worden de ontwerpbesluiten vastgesteld.
3

Vragen raadsleden

De heer PLEIJ merkt op dat het al een hele tijd stil is rondom de Coupépolder en grote
onduidelijkheid bestaat over de maatregelen die de gemeente moet nemen om te voldoen aan de
eisen voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
voor de Coupépolder. Uit hetgeen het college in de toelichting op besluitformulier 2006 aan
informatie geeft over de procedure voor de lozingsvergunning, maakt hij op dat er nog genoeg
argumenten zijn om erop te vertrouwen dat het Hoogheemraadschap geen bovenafdichting hoeft
voor te schrijven en dat er, indien dat wel gebeurt, voldoende argumenten zijn om deze zaak
nogmaals voor de Raad van State te brengen. Hij vraagt of het het college niet is opgevallen dat al
deze argumenten ook bij de laatste zitting voor de Raad van State zijn aangevoerd. Voorts vraagt
hij het college te wachten met het opnieuw aan de Raad van State voorleggen van deze zaak totdat
er in een extra raads- of commissievergadering over is gesproken en de wethouder vraagt hij toe
te zeggen dat deze materie in de commissie of de raad zal worden besproken.
Wethouder LYCZAK deelt mede dat hij, gezien de ingewikkeldheid van deze materie, de ambtelijke
dienst heeft gevraagd de juridische implicaties van de samenloop van de vergunningen van de
verschillende vergunningverstrekkers ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en de
Wet Bodembescherming alsmede de positie van de gemeente in dezen in kaart te brengen, om een
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en ander voor het college duidelijk te maken. Hij zal ervoor zorgen dat ook de raad daarvan kennis
kan nemen.
Vervolgens stelt hij dat de heer Pleij veel te vroeg is met diens opmerkingen over argumenten voor
de Raad van State en in ieder geval eerst met het Hoogheemraadschap wordt overlegd, wat
momenteel gebeurt, over verkrijging van een vergunning waaraan de gemeente kan voldoen, met
inachtneming van de gegevens die bekend zijn en wellicht nog kunnen worden aangedragen.
De gevraagde discussie over de materie rondom de Coupépolder zegt hij toe, waarbij hij opmerkt
dat, als moet worden gehandeld in zaken die door de wet aan het college zijn opgedragen om de
belangen van de gemeente te handhaven, bijvoorbeeld in de zin van het nemen van
conserverende maatregelen in juridische zin, hij het college zal voorstellen daartoe over te gaan,
ook als de discussie met de raad nog niet is gevoerd.
De heer PLEIJ vraagt of de termijn van zes weken voor wat betreft de afgifte van de vergunning zal
worden gehaald.
Wethouder LYCZAK geeft aan dat dit een zaak van het Hoogheemraadschap is en dat pas na de
afgifte van de vergunning voor de gemeente weer termijnen gaan lopen.
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