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Geacht college,
Op 12 juli 2011 hebben wij de volgende rapporten van u ter beoordeling ontvangen:
e

Rapport over de luchtmonitoring Coupépolder 1 kwartaal 2011 van Bodemzorg,
kenmerk SF/LQ/4023/BOD, de dato 9 juni 2011;
Jaarrapport nazorg bovenkant 2010 voormalige stortplaats Coupépolder van Bodemzorg,
kenmerk SF/LQ/3694/BOD, de dato 14 april 2011;
Jaarverslag Beheer 2010 Zijafdichting en onderkant voormalige stortplaats
Coupépolder te Alphen aan den Rijn van Bodemzorg, kenmerk PA/SF/02406/BOD,
de dato 27 april 2011.
Hieronder geven wij per nazorgonderdeel onze reactie.
Buitenluchtmonitoring eerste kwartaal 2011

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 A W Den Haag

Tram 8 en 9 en bussen
18, 22, 66 stoppen
dichtbij het

Uit het monitoringsrapport blijkt dat de badges, die tweewekelijks worden bemonsterd,
geanalyseerd zijn op minimaal 23 vluchtige stoffen (standaardpakket) en maximaal 46 stoffen.
De analyses op de 46 stoffen per badge vond tweemaal per kwartaal plaats.
Meetpunt 6 is als enige in de periode van 29 december 2010 tot 12 januari 2011 niet bemonsterd,
omdat de badge niet was terug te vinden.
Uit de resultaten blijkt dat monochloorbenzeen in de periode van 29 december 2010 tot
9 februari 2011 overal (inclusief op de badge van het referentiepunt) is gemeten. Tolueen is in de
periode van 29 december 2010 tot 12 januari 2011 ter plaatse van alle meetpunten aangetoond.
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Het is niet aannemelijk dat de gemeten concentratie afkomstig is vanuit de stort, omdat het zich
ook bevindt bij het referentiepunt. Op een blanco badge is al eerder monochloorbenzeen
aangetoond hetgeen bevestigt wat in de conclusie van het rapport is opgenomen.
Benzeen is in de periode van 23 februari 211 tot 8 maart 2011 aangetoond op badge 11.
De gemeten concentraties liggen allemaal beneden de norm.
Bovenkant 2010
Uit de controle van de afdeklaag blijkt dat in 2010 geen gebreken zijn geconstateerd die ervoor
zorgen dat direct maatregelen noodzakelijk zijn. Diverse voorzieningen zijn beschadigd als gevolg
van de werkzaamheden op de locatie. Het heeft niet geresulteerd tot risico's. Het merendeel van
de schades is hersteld in april 2011.
De golfclub heeft bij ons een schriftelijk verzoek ingediend om de ondiepe drainages (tot
maximaal 0,40 meter minus maaiveld) aan te leggen, zodat het hemelwater gemakkelijker kan
worden afgevoerd. Wij hebben hiervoor door middel van onze brief van 23 december 2010,
kenmerk PZH-2010-233806249, onze goedkeuring hieraan gegeven.
Voorts zijn drie stoffen, die onder de gechloreerde koolwaterstoffen vallen, allemaal in een
periode in 2010 eenmalig gemeten. De concentratie van de drie stoffen liggen onder de norm.
Zijafdichting en onderkant 2010
Uit de inspectie van de afdichtingsconstructie, beheerssysteem percolaat - en oppervlaktewater,
elektrische meet- en regelapparatuur en de analyses blijkt dat geen significante afwijkingen en/of
gebreken zijn vastgesteld.
Van het lozingswater zijn tweemaandelijks monsters genomen en geanalyseerd. Uit de analyses
blijkt dat de lozingsnorm in 2010 niet is overschreden.
Uit het jaarrapport blijkt dat sommige onderdelen zijn hersteld dan wel vervangen zoals de
drainuitlopen van de drainagelaag van de zijafdichting en de monsternameslang die van het
centrale opvanggemaal naar het monstername-apparaat loopt.
Wij kunnen ons vinden in twee aanbevelingen van het rapport, namelijk het uitzoeken wat het
aangetroffen "witte materiaal" op de bodem van de sloot van de Ringsloot is en het
verwijderen/vrijhouden van de bagger ter plaatse van de inlaat.
Het eenmalig inschatten door een deskundige van de bewortelingsdiepte van de begroeiing levert
voor ons geen meerwaarde op, omdat het slechts een momentopname is. De lengte van de
bewortelingdiepte zal mogelijk in de tijd veranderen. Het is aan de initiatiefnemer om de
bewortelingsdiepte van de aanwezige begroeiing te bepalen.
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met eerdergenoemde contactpersoon of met het
Centraal Registratie- en Meldingenpunt van bureau Procescoördinatie en Expertise, telefoon
(070) 441 71 87.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
Ir. L C . de Jonge MPA
hoofd bureau Procescoördinatie en Expertise (a.i.)
Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:
- De heer H. Gerritsma, Oostkanaalweg 9, 2445 BA Aarlanderveen.
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