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Afwezig:
Afwezig: de dames A. de Groot-Slagter (Alphen Eén) en S.M.A. Schruijer-Harte (SP)
14a

De heren Dekkers (GL) en Pleij (SP
(SP)
SP) dienen de volgende motie over de Coupépolder
(nr 2008/7591) in:
in:
Naar aanleiding van de uitspraak en motivatie van de AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK van
de RAAD VAN STATE d.d. 5 maart 2008 inzake geding 200703340/1 (zie bijlage) en in acht
nemend dat de beroepsgronden van het College van B&W faalden en de uitspraak van
van 12
maart jl. verplicht tot het aanbrengen van een waterdichte bovenafdichting.
overwegende:
- dat er derhalve sprake is van een onwenselijke en mogelijk onethische situatie m.b.t. het
indirect lozen van afvalwater (drainagewater), afkomstig van de voormalige stortplaats in de
Coupépolder te Alphen aan den Rijn, op de Oude Rijn,
- dat de Europese wetgeving die Nederland verplicht medio januari 2009 wetgeving gereed
te hebben die het grondwater op dezelfde wijze beschermd als het oppervlakte water in de
genoemde procedures en die wetgeving in later stadium alsnog tot nader te nemen
maatregelen kan leiden,
- dat het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente, de gemeenteraad, in deze procedures
weinig invloed heeft gehad en bovendien dat het college hoogstwaarschijnlijk veel geld aan
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advocaten kwijt is geraakt voor zinloze beroepsprocedures.
De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 24 april 2008:
- draagt het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) op te handelen conform de
letter en geest van de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
inzake bovengenoemd geding,
- draagt het College van B&W op de Nederlandse en Europese wet en de meervoudige
uitspraken van de hoogste bestuursrechter hieromtrent te respecteren en te accepteren.
- draagt het College van B&W op gehoor te geven aan de door de Raad van State
afgedwongen saneringsvoorstellen van het bevoegde gezag, te weten het
Hoogheemraadschap Rijnland (12 weken vanaf de uitspraak van de Raad van State),
- draagt daarnaast het College van B&W op met de provincie te gaan overleggen over de
kostenverdeling van de sanering, daar de provincie de gemeente heeft opgezadeld met een
niet goed gesaneerde vuilnisbelt,
- draagt het College van B&W op elke volgende stap in eventueel te volgen procedures te
overleggen met de Gemeenteraad en geen verdere stappen te ondernemen zonder de
uitdrukkelijke goedkeuring van de Gemeenteraad,
- nodigt het College van B&W uit vooruit te lopen op het van kracht worden van de Europese
wetgeving die Nederland verplicht medio januari 2009 wetgeving gereed te hebben die het
grondwater op dezelfde wijze beschermt als het oppervlakte water, zodat er in later stadium
vermeden wordt nieuwe kostbare extra maatregelen te moeten nemen.
En gaan over tot de orde van de dag.

Wethouder Lyczak neemt afstand van enkele conclusies die in deze motie zijn
verwoord. Het college zal reageren binnen 6 weken nadat het Hoogheemraadschap
de binnen de wettelijke afgesproken termijn af te geven lozingsvergunning heeft
verstrekt.
Daarop vraagt de heer Dekkers de raad tijdig en volledig te informeren. Wethouder
Lyczak kan niet toezeggen dat de raad zich kan uitspreken over de gemeentelijke
reactie omdat de gemeente binnen 6 weken na afgifte van een nieuwe vergunning
moet reageren. Hij zegt wel toe deze in ieder geval in de raadscommissievergadering te bespreken.
Besluit:de
heren Dekkers en Pleij houden daarop de motie aan.
Besluit:
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