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1. Opening
Opening
De wethouder opent de vergadering.
2. Mededelingen en toevoegingen aan de agenda
Toevoeging aan de agenda:
A. Silvertand: Lijsterlaan. Wordt gelijk besproken.
Er is met de provincie een bestuursovereenkomst voor de aanpak van de
bodemverontreiniging ter plaatse gesloten. Nu blijkt de afdeling Thog bezig met een
handhavingsactie van de riolering die daar in particulier bezit is. Deze dient
vervangen te worden. Dat proces is per direct stopgezet vanwege het mogelijk

A.

graven in verontreinigde grond. Aangezien er door een lekke riolering natuurlijke

SilverSilver-

afbraak kan plaatsvinden (TNO-rapport) is niet vervangen misschien een optie. Eerst

tand

wordt het onderzoek van de eigenaren afgewacht en de beslissing van de provincie.
Verder wordt er contact onderhouden met de afdeling Thog.
3. Verslag 26 maart 2011
Geen opmerkingen.
MILIEUREGIE
Ter informatie:
4. Stvz Coupépolder
Aanbesteding loopt. Over de gang van zaken met betrekking tot het proces wordt
waarschijnlijk een motie ingediend. Er zijn 2 memo’s bij de wethouder aangeleverd
voor beantwoording van de motie.

5. Stvz NAFNAF-terrein
Dit punt wordt als eerste besproken. De heer Gerritsma gaat in samenwerking met de
heer W. Roest (PvdA) naar verwachting een argumentatie over het NAF-terrein
inbrengen, en daar kan alvast op gereageerd worden. De heren Vreugdehil en
Packbier zijn voor dit punt aanwezig. De heer Gerritsma probeert aan te tonen dat de
gemeente niet betrouwbaar is en wil nu hiervoor het NAF-terrein gebruiken. Het
betreft de situatie 1988-2000. Hij wil aantonen dat de resultaten van de metingen
gemanipuleerd zijn, voor een beter resultaat. Om dit aan te tonen worden gedeelten
uit teksten en conclusies gebruikt, waardoor een vertekend beeld ontstaat. In 1992
kon in situ sanering niet en kenden we een volledig andere bodemwetgeving. Er kon
alleen gekozen worden tussen volledig saneren of inpakken. De wet is nu veranderd:
alle risico’s weghalen voor gebruik van de locatie. Deklaag is 0,5m dikker dan is
voorgeschreven. S. Lyczak verwacht dat de Raad eventueel onderzoek wil laten doen
en wil voor duidelijke informatie zorgen, zodat geen onnodige kosten worden
gemaakt. De verschillen in uitslagen kunnen verklaard worden en geven tegelijk aan
dat er gemeten is. Er is uitgebreid onderzoek gedaan, o.a. ook door VROM inspectie.
Geofox Lexmond zal informatie en een tekening aanleveren waarin alle metingen

Geofox

staan (laag over laag). Het is belangrijk om de heer W. Roest goed te informeren over
de stand van zaken. Hierna verlaten I. Cappendijk en de heren Vreugdehil en Packbier
de vergadering.
S. Lyczak wil een rapport laten maken over wat er is gebeurd, en wil hiervoor wat tijd
aan de fracties vragen. Uitgebreid extern onderzoek kost heel veel geld en dat wil
men voorkomen. Met de juiste feiten kan de Raad bepalen of zij een
onderzoeksvraag zullen stellen. De heer W. Roest vond dat er geen goede
antwoorden zijn gegeven op de art. 43 vragen. Hierop kunnen altijd aanvullende
vragen worden gesteld.
6. Stvz windmolens
M. de Wit geeft aan dat het concept bestemmingsplan klaar ligt en in het
eerstvolgende PO van T. Hoekstra besproken wordt. S. Lyczak vraagt of het mogelijk
is dit eerder te bespreken. M. de Wit zal samen met W. de Jongh een afspraak met
T. Hoekstra maken. L. de Jong geeft aan dat besluit van de PS van aanstaande
donderdag over de nota Wervelender afgewacht moet worden.

S.

P. van der Kleij geeft aan dat er 6 insprekers uit Alphen waren (2 voor en 4 tegen).

Lyczak

Hierdoor kan een beeld ontstaan dat er geen draagvlak voor de plaatsing van de
windmolens is in Alphen. Besloten wordt dat S. Lyczak een kopie van de gestuurde

P. v/d

brief naar de griffie van de provincie zal sturen met de toevoeging dat het standpunt

Kleij

sindsdien niet gewijzigd is. P. van der Kleij zal de brief digitaal (PDF) naar S. Lyczak
sturen.
7. Thermografie
De foto en resultaten zijn ontvangen. Deze resultaten zullen nu bekeken worden.
S. Lyczak wil graag inventariseren wat de probleemgebieden zijn. Ook de huizen van
de collegeleden en de raadsleden dienen vooraf bekeken worden zodat deze zich

P. v/d

kunnen voorbereiden. Ook de woningen van wonenCentraal dienen vooraf besproken

Kleij

te worden met wonenCentraal. Duidelijke uitleg en een begrijpelijke legenda zijn
belangrijk voor een goede interpretatie.

2

Ter bespreking:
8. ODWH en SCA
L. de Jong geeft aan dat er afstemmingsproblemen zijn tussen de ODWH en SCA.
SCA geeft aan dat er onvoldoende capaciteit is om standpunten uit te wisselen of

L. de

informatie door te geven. Er zijn interne afspraken hierover gemaakt (zie het DVO) en

Jong

daar moet SCA zich aan houden. Besloten wordt dit samen met S. Habets en
N. Beckers te bespreken en dit samen in te brengen in het directieteam.
9. Fusiewerkgroep milieu
L. de Jong meldt dat hij vorige week een gesprek heeft gehad met de betrokken
wethouders van Rijnwoude (H. Haarman en J. Dresden) en aangegeven dat er geen

L. de

ambtelijke deelneming van Rijnwoude is in de fusiewerkgroep milieu. Zij hebben

Jong

aangegeven dat het erg moeilijk is om ambtelijke capaciteit vrij te maken, maar dat
zij zelf graag nauw bij het proces betrokken blijven. Zo willen zij graag advies geven
op het plan van aanpak. S. Lyczak wil ook op de hoogte gehouden worden en
meelezen. De twee omgevingsdiensten zullen als één partij worden gezien en
benaderd. De omgevingsdiensten kunnen zelf bepalen hoe ze dat willen invullen.
Fuseren of samenwerken.
10 Voorbereiding/terugkoppeling van het PHO Holland Rijnland
(9 februari, 18 mei, 21 september, 9 november)
Geen opmerkingen
11 IPCIPC-lijst
L. de Jong meldt dat er op de planning voor de raad afgehandelde zaken en moties

L. de

staan. Hij zal dit voor milieu gaan schonen.

Jong

12 Rondvraag
P. van der Kleij meldt dat er in het BAO een onderwerp over biomassa wordt
besproken. De verantwoordelijke wethouder is de heer C. van Velzen.
M. de Wit wil graag praktische oplossingen voor particuliere aanvragen voor het
plaatsen van e-laadpalen. Hiervoor moet het uitvoeringsbeleid t.a.v. laadpalen
worden aangepast. In dit kader kan ook meteen worden meegenomen hoe met elaadpalen voor fietsen en scooters wordt omgegaan.
13. Sluiting
De wethouder sluit de vergadering om 14.00 uur
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