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Beslo
sloten is
• Kennis te nemen van de volgende rapporten met betrekking tot het beheer van de
Coupépolder:
• Het jaarrapport beheer 2010 betreffende de zijafdichting en onderkant;
• het Jaarrapport nazorg bovenkant 2010;
• Kennis te nemen van het nazorgplan Coupépolder;
• Het nazorgplan voor de Coupépolder door middel van bijgevoegd meldingsformulier en
bijgevoegde brief aan te bieden aan de Provincie Zuid-Holland met het verzoek deze in
procedure te nemen.

Publiekssamenvatting
Publiekssamenvatting
De Coupépolder in gemeente Alphen aan den Rijn is een voormalige
stortplaats. Tot 1985 is deze polder in gebruik geweest voor het storten van
afval. De gemeente heeft maatregelen getroffen om uitstoot van verontreinigende stoffen uit
de stortplaats te voorkomen. Hierdoor is het afval geïsoleerd van de omgeving. De gemeente
is verantwoordelijk voor de nazorg (het beheren en beheersen) van deze stortplaats. De
eerdere nazorgplannen uit 1997 en 2002 moesten worden geactualiseerd. Dit
geactualiseerde nazorgplan beschrijft welke beheers- en beheersingsmaatregelen getroffen
zijn en hoe de gemeente deze maatregelen in stand houdt. Omdat de Provincie Zuid-Holland
het bevoegd gezag is voor voormalige stortplaatsen moet het nazorgplan worden
aangeboden aan de Provincie zodat deze in procedure kan en er een besluit over kan worden
genomen.

Kerngegevens
Inleiding
Beschrijving WbbWbb-voortgang Provincie ZuidZuid-Holland
Het saneringsbesluit coupépolder dat in 2000 in het kader van de Wbb door de provincie is
genomen is door de Raad van State vernietigd. Reden voor de vernietiging was dat er
onvoldoende informatie/motivatie door de provincie was overlegd dat geen extra
bovenafdichting op de bestaande afdeklaag hoefde te worden aangelegd.
Adviesbureau DHV heeft in opdracht van de Provincie aanvullend onderzoek verricht waaruit
blijkt dat een extra bovenafdichting van de coupépolder niet noodzakelijk is. Daarnaast heeft
DHV de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht. Dit was voor de provincie voldoende reden om
de procedure van 2000 vanaf de Awb-zitting weer op te pakken.
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In het najaar van 2008 heeft de Awb-zitting plaatsgevonden. De commissie Awb van de
provincie heeft naar aanleiding van de zitting extra onderzoeksinformatie gevraagd. Deze
aanvullende rapportage is door DHV medio oktober 2009 aangeleverd. Op basis van het
advies van de commissie Awb heeft Gedeputeerde Staten op 22 december 2009 besloten
om het bezwaarschrift van 17 april 2000 ongegrond te verklaren en het besluit van 23
februari 2000 te handhaven.
Op 30 januari 2010 heeft de heer Gerritsma bij de Raad van State beroep aangetekend tegen
dit besluit. Op 25 maart 2010 heeft de provincie haar verweerschrift op het aangetekende
beroep ingediend bij de Raad van State. Op 21 december 2010 heeft de Raad van State
zitting plaatsgevonden en op 9 februari 2011 is er uitspraak gedaan en heeft de Raad van
State het beroep van de heer Gerritsma ongegrond verklaard. Dit houdt in dat de nazorg
zoals deze wordt uitgevoerd op juiste gronden is gebaseerd.
Huidige na
nazorg en actualisatie nazorgplan
De nazorg van de coupépolder is op dit moment vastgelegd in de volgende nazorgplannen:
•

Nazorg Coupépolder te Alphen aan den Rijn opgesteld door Iwaco BV,
rapportnummer 1052020 van 24 maart 1997;

•

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

Beide nazorgplannen zijn geactualiseerd en samengevoegd tot één (onderhavig) nazorgplan.
Dit nazorgplan moet worden aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland zodat hij daar in
procedure kan worden gebracht.
De firma Bodemzorg, onderdeel van N.V. Afvalzorg, verzorgt op dit moment voor de
Gemeente Alphen aan den Rijn de nazorg van de voormalige Coupépolder. Jaarlijks wordt
over de nazorg aan de gemeente gerapporteerd.
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de volgende rapporten met betrekking tot de nazorg
van de Coupépolder:
•

Jaarverslag beheer 2010 betreffende de zijafdichting en onderkant van 27 april 2011;

•

Jaarrapport nazorg bovenkant 2010 van 21 april 2011.

De rapportages zijn door de Milieudienst West-Holland gecontroleerd en in orde bevonden.
Hieronder zijn per rapportage kort de conclusies weergegeven.

Jaarverslag beheer 2010
109
9 zijafdichting en onderkant (PA/SF/02406/BOD);
2010
(PA/SF/02406/BOD);
Het volgende is geconcludeerd:
•

Tijdens de inspecties in 2010 zijn geen grote gebreken/afwijkingen vastgesteld.

•

De drainagegemalen en het centrale opvanggemaal hebben goed gefunctioneerd.

•

Van het lozingswater zijn in 2010 geen overschrijdingen van de lozingsnormen
aangetoond.

•

Er is voldaan aan de nazorgdoelstelling.

•

Er zijn nog enkele aanbevelingen gedaan ten aanzien van het onderhoud.

Jaarrapport nazorg bovenkant 2010 (PA/SF/02344
(PA/SF/02344/BOD)
2344/BOD)
Het volgende is geconcludeerd:
•

De bemonstering van de van de stortplaats afkomstige lucht heeft uitgewezen dat er
in 2010 geen overschrijding van de normwaarden heeft voorgedaan.

versie d.d. 1 augustus 2012

2

•

De afdeklaag is in redelijke tot goede conditie en werkt naar behoren. Wel zijn
diverse voorzieningen beschadigd als gevolg van werkzaamheden op de locatie. Deze
schades hebben niet geleid tot risico’s en zijn inmiddels hersteld.

•

Op het terrein is regelmatig sprake van wateroverlast. Inmiddels is door de
terreinbeheerder (golfclub) onderhoud uitgevoerd aan de aanwezige drainage en
straatkolken in de afdeklaag (geen onderdeel van de nazorgwerkzaamheden).

•

Er is voldaan aan de nazorgdoelstelling.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Adequate nazorg en beheer van de voormalige stortplaats waardoor de aanwezige
bodemverontreiniging onder controle wordt gehouden (beheerd) en zich niet verder
verspreidt.
Kader
Wet bodembescherming en het uitvoeringsprogramma ISV2.
De nazorgactiviteiten vinden plaats conform de nazorgplannen zoals opgesteld door Iwaco
en DHV (door de gemeente vastgesteld in respectievelijk 1997 en 2002).
Financiële consequenties
De nazorgacties vallen binnen de stelposten van het nazorgbudget.
Locatiegegevens
Coupépolder, gelegen ten noordoosten van de woonkern Alphen aan den Rijn. De
voormalige stortplaats is thans in gebruik als golfbaan.
Realisatie
Nadat het nazorgplan door de Provincie in procedure is gebracht en er een beschikking is
afgegeven kan met de Europese Aanbesteding worden begonnen voor de uitvoering van het
nazorgplan. Binnenkort volgt al een vooraankondiging van de Europese aanbesteding. Dit is
door de afdeling inkoop in gang gezet.
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