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Kerngegevens
Actualisatie nazorg
De gemeente Alphen aan den Rijn is verantwoordelijk voor de nazorg van de voormalige
Coupépolder. De nazorg van de coupépolder is vastgelegd in de volgende nazorgplannen:
•

Deel nazorg Coupépolder onderkant en zijkant opgesteld door Iwaco BV van 24 maart
1997;

•

Deel nazorgplan voor de bovenkant opgesteld door DHV van 31 juli 2002.

De nazorgplannen zijn enigszins gedateerd en moeten geactualiseerd worden. De gemeente
heeft besloten één geheel nazorgplan op te stellen voor de coupépolder.
Uitgangspunt bij het nieuwe nazorgplan het succesvolle bestaande beheer voort te zetten.
Er zijn drie gerenommeerde bodemadviesbureaus aangeschreven om offerte uit te brengen.
Dit zijn de bureaus:
•

Adviesbureau DHV (Amersfoort);

•

Adviesbureau Royal Haskong (Rotterdam);

•

Adviesbureau BK Ingenieurs (Velserbroek.

De milieudienst West-Holland heeft de technische begeleiding van de aanbesteding verzorgt.
Na bestudering van de offertes is op basis van de prijs/kwaliteitverhouding, kennis van de
situatie en technische insteek gekozen voor het adviesbureau Royal Haskoning om het
nazorgplan op te stellen.
Naast het opstellen van het nazorgplan zal Royal Haskoning tevens verkennend onderzoek
verrichten naar de aanwezigheid en mogelijkheid van natuurlijke afbraak (NA) van de
verontreiniging in de bodem.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Adequate nazorg en beheer van de voormalige stortplaats waardoor de aanwezige
bodemverontreiniging onder controle wordt gehouden (beheerd) en zich niet verder
verspreid.
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Kader
Wet bodembescherming
Uitvoeringsprogramma ISV2
Financiële consequenties
De kosten voor het opstellen van het nazorgplan bedragen € 23.408,-. Daarnaast zijn
stelposten opgenomen voor risicoberekeningen luchtkwaliteit en een uitgebreid NAonderzoek.
Voor de uitvoering van de nazorg van de coupépolder is het krediet 7117034-434300
aanwezig. De kosten voor het opstellen van het nazorgplan worden uit dit krediet
gefinancierd.
Locatiegegevens
Coupépolder, gelegen ten noordoosten van de woonkern Alphen aan den Rijn. De
voormalige stortplaats is thans in gebruik als golfbaan.
Realisatie
Realisatie en communicatie
Het nazorgplan zal begin 2010 worden opgesteld en vastgesteld. Na vaststelling zal de
Europese aanbesteding starten voor de uitvoering van het nieuwe nazorgplan.
Bij de opdrachtverlening wordt een persbericht uitgegeven.

persbericht:
Voorstel p
ersbericht:

Nazorgplan Coupépolder geactualiseerd
Al vele jaren verzorgt de gemeente Alphen aan den Rijn de nazorg en beheer van de
voormalige stortplaats op de Coupépolder. Het beheer verloopt zoals is afgesproken in het
huidige nazorgplan. Het nazorgplan voor de coupépolder moet geactualiseerd worden. De
gemeente heeft het adviesbureau Royal Haskoning opdracht gegeven om het nieuwe
nazorgplan op te stellen. Naast de actualisatie van het nazorgplan wordt tevens onderzoek
uitgevoerd of er binnen de stortplaats natuurlijke afbraak (biologische reiniging) van
verontreinigd materiaal plaatsvindt.
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