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Naar aanleiding van verschillende berichten in de media over de besluitvorming van de
Coupépolder en uitlatingen van het College hierover is door de gemeenteraad gevraagd om
een overzicht te maken van de besluitvorming rondom de Coupépolder. Hieronder volgt een
feitenoverzicht inzake de verschillende procedures met betrekkinig tot de Coupépolder,
deze kan als leidraad dienen voor alle betrokkenen.
De verschillende procedures rondom de Coupépolder vormen een complex geheel waarin er
sprake is van twee bevoegde gezagen:
 Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (GS) neemt besluiten over de
sanering in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb).
 Het College van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van
Rijnland neemt besluiten in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo).
In deze memo staan de besluiten per bevoegd gezag in chronologische volgorde
omschreven.
Tot slot zijn de verschillende besluiten schematisch weergegeven en aangevuld met
relevante besluiten van de gemeente.

Besluitvorming Wet bodembescherming
Besluit van GS over saneringsonderzoek Coupépolder: dec. 1992 ontwerpbesluit, definitief
besluit 19 mei 1993.
Gekozen is voor variant 13 uit het Iwaco onderzoek van 1992 ;de stortplaats zou worden
voorzien van een beheerssysteem en pompputten voor de zijkant en onderkant. Er was nog
nader onderzoek nodig naar de deklaag en de risico’s van luchtverontreiniging via de
bovenkant. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek was uitbreiding mogelijk naar
variant 15. Deze bestond uit een (lucht- en waterdichte) afdeklaag aan de bovenkant van de
Coupépolder.
Besluit GS betreffende bovenkant, 23 februari 2000
Saneringsvariant 13 wordt vastgesteld. Uitbreiding naar variant 15 (afdekken van het stort) is
niet nodig. Voor het monitoren van de luchtkwaliteit aan de bovenkant wordt een nazorgplan
opgesteld. Tegen dit besluit wordt bezwaar ingediend.
Besluit GS, beslissing op bezwaar , 12 december 2000
In dit besluit wordt bezwaar van dhr. Gerristma op het besluit van 23 februari 2000 niet
gegrond verklaard. De overige bezwaarmakers worden niet ontvankelijk verklaard.
In mei 2002, maakt de provincie na overleg met de projectgroep het nazorglan bovenkant
(DHV) definitief.
24 december 2002, besluit van 12 december 2000 wordt vernietigd door de Raad van State
De Raad van State geeft expliciet aan dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de
emissie van anorganische stoffen. Het besluit is niet goed gemotiveerd.
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24 mei 2004 Het beroep van dhr. Gerritsma tegen ‘het niet nemen van een besluit’ door
Provincie Zuid-Holland wordt ongegrond verklaard door de Raad van State.
In januari 2007 is de conceptrapportage van DHV over de risico’s van anorganische stoffen
besproken in de projectgroep. De provincie bereid een nieuw besluit voor.

Besluitvorming Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
Besluit Hoogheemraadschap van Rijnland van 31 mei 1995, betreffende lozing
In dit besluit wordt vergunning verleend om onder lozingsvoorwaarden het drainagewater
afkomstig van het grondwaterbeheerssysteem te lozen via het rioolstelsel naar de Rijnlandse
afvalwaterzuiveringsinstallatie Alphen Noord te Alphen. In de vergunning was een
geldigheidstermijn van 5 jaar opgenomen.
18 juni 2002 dient de Provincie een nieuwe vergunningaanvraag in voor voortzetting van de
lozing
Besluit 15 april 2003 door Hoogheemraadschap van Rijnland voortzetting vergunning
De vergunning van 31 mei 1995 is vervallen . Er wordt vergunning verleend voor het
voortzetten van de lozing voor onbeperkte tijd op basis van de aanvraag van 18 juni 2002
De lozingsvoorwaarden zijn vergeleken met de vergunning van 31 mei 1995 aangescherpt.
April 2003 draagt de provincie de lozingsvergunning over aan de Gemeent Alphen aan den
Rijn.
Dhr Gerritsma maakt bezwaar op lozingsvergunning van 15 april 2003
6 mei 2004, Raad van State vernietigd besluit van 15 april 2003
Het besluit is niet goed gemotiveerd. De raad van State is van mening dat de best bestaande
technieken niet zijn toegepast. Tevens is het besluit ten onrechte voor onbepaalde tijd
afgegeven.
Besluit 13 september. 2004, Hoogheemraadschap van Rijnland verleent gedoogbeschikking
voor 1 jaar
Voorwaarde is dat de gemeente onderzoek doet om te voldoen aan de best beschikbare
techniek. Dhr. Gerritsma maakt bezwaar tegen deze gedoogbeschikking en vraagt een
voorlopige voorziening aan. Deze wordt afgewezen (ongegrond)
Besluit 9 augustus 2005, Hoogheemraadschap van Rijnland verleend vergunning
De vergunning wordt verleend op basis van de aanvraag van 18 juni 2002 en de aanvullende
motivering van de gemeente en heeft een beperkte duur van 10 jaar met dezelfde
lozingseisen als de vergunning van 6 mei 2004.
20 september 2006, Raad van State vernietigd besluit van 9 augustus 2005
Het Hoogheemraadschap van Rijnland moet binnen 12 weken een nieuw besluit nemen.
Eind 2006 vraagt het Hoogheemraadschap uitstel.
Een nieuwe vergunning wordt in februari 2007 verwacht. Er vindt overleg plaats op
bestuurlijk niveau. Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten om
aanvullende eisen te stellen in de nieuwe vergunning.
26 maart 2007, Hoogheemraadschap van Rijnland verleend vergunning
Het Hoogheemraadschap heeft in deze vergunning een saneringsvoorschrift opgenomen.
11 mei 2007, het college van burgemeester en wethouders stelt beroep in op nader aan te
vullen gronden.
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8 juni 2007, het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvullend
beroepschrift ingediend bij de Raad van State.
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19 mei 1993, Provincie Zuid-Holland
neemt besluit over
saneringsonderzoek Coupépolder
23 februari 2000, Provincie ZuidHolland neemt besluit over nazorg
bovenkant.
12 december 2000, beslissing op
bezwaar op besluit van 12-december
2000
24 december 2002, Raad van State
vernietigd besluit van 12 december
2000
april 2003, Provincie draagt beheer
Coupépolder over aan gemeente

24 mei 2004, Raad van State verklaard
bezwaar tegen niet nemen van besluit
ongegrond

Hoogheemraadschap van Rijnland



besluiten Gemeente Alphen aan den Rijn (oranje = raadsbesluit)

31 mei 1995 Hoogheemraadschap
geeft lozingsvergunning af



Maart 2002, (raads)besluit (2002/1462) gemeente dient
Herijkingsprogramma ISV/Wbb programma in. Hierin is ook het
beheer van de Coupépolder begrepen
maart 2003, besluit (2003/1055) gemeente neemt beheer
Coupépolder over van de provincie met uitzondering van het nader
onderzoek benodigd voor de besluitvorming bovenkant
Juni 2004 besluit (2004/7480), gemeente vraagt
gedoogbeschikking aan bij het Hoogheemraadschap
5 augustus 2004, besluit (2004/9713), verslag van vooroverleg
Hoogheemraadschap over lozingsvergunning
25 augustus 2004, besluit (2004/11393), Gemeente dient
zienswijzen in op conceptgedoogbeschikking
november 2004, (raads) besluit (2004/16596) indienen Meerjaren
Ontwikkelprograamma (MOP) ISVII, inclusief bodemmodule
Januari 2005, besluit (2005/240), gemeente dient motivering voor
wvo-vergunning uitgaande van dezelfde lozingsituatie
Juli 2006, besluit (2006/9797): indienen nadere stukken t.b.v.
beroepszaak lozingsvergunning Raad van State
Juli 2006, (raads)besluit (2006/10668), indienen aangepast MOPII,
inclusief bodemmodule ISVII



15 april 2003, Hoogheemraadschap
geeft lozingsvergunning af





6 mei 2004, Raad van State vernietigd
lozingsvergunning van 15 april 2003



13 sept. 2004 Hoogheemraadschap
geeft gedoogbeschikking af voor 1 jaar







9 augustus 2005 Hoogheemraadschap
geeft lozingsvergunning af
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Nov. 2007, conceptrapportage risico’s
anorganische stoffen



20 september 2006, Raad van state
vernietigd vergunning 9 aug. 2005
Februari 2007, Hoogheemraadschap
bereidt nieuwe vergunning voor




September 2006, (raads)besluit (2006/12889) ISV2 financiën
Januari 2007 besluit (2006/18562), College neemt kennis van de
conclusies onderzoek DHV naar risico’s anorganische stoffen.
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