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Ruimtelijke Ontwikkeling
Opgesteld door : C.G. van der Sluys-Speksnijder

Onderwerp:
definitief, geactualiseerd nazorgplan Coupépolder en jaarrapporten 2010 beheer.
Voorge
Voorgestel
gesteld
steld wordt:
wordt:
• Kennisnemen van de volgende rapporten met betrekking tot het beheer van de Coupépolder:
• Jaarrapport beheer 2010 betreffende de zijafdichting en onderkant;

• Jaarrapport nazorg bovenkant 2010.
• Kennisnemen 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:
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 firma Bodemzorg voert, in opdracht van de gemeente, de daadwerkelijke nazorg uit. In
2010 is de nazorg naar behoren uitgevoerd en is voldaan aan de nazorgdoelstelling. 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
(waarbij het ook ter inzage wordt gelegd) en er een besluit over kan worden genomen.
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ComBO:
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- besluit d.d.: 28 juni 2011
- omschrijving besluit:
• Kennis te nemen van de volgende rapporten met betrekking tot het beheer van
de Coupépolder:
• Jaarrapport beheer 2010 betreffende de zijafdichting en onderkant;
Besluit

• 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.

- akkoord portefeuillehouder met de wijzigingen op grond van besluit b en w:
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