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ZMifl-HollandpJem 1
Postbus 90603

Besluitvorming Gedeputeerde Staten inzake bovenkant, vervolgtraject en
toezending rapportage biritenluchtmorutoring.
Gemeente ; Alphen aan den Rijn
Locatie
: vuil. stortplaats Coupépolder
Wbb-code ; ZH/020/0007/203-204

25091.P Den Haag
TEI-EÏOON
070 - 441 6 5 1 1

Geacht projectgroeplid.

FAX

070 - 441 78 04
WEBSITE

Hierbij willen wij u nader infomeren over het resultaat van onze besluitvonning
inzake de bovenkant.

www.pzh.nl

Tram 1 en 9 ea bus 18,67.
SS en 90 stoppen
bij hat provmdehsris.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien ministcn ioptts.
Qe parkföerriiüïïte voor
asjto's h beperkt.

Wij hebben na advisering door de Staten Commissie Groen, Water en Milieu
(SCGWM) het volgende besloten:
1) Wij stemmen in met de conclusies uit de rapportages "Onderzoek deklaag
Stortplaats Coupépolder te Alphen a/d Rijn" en "Onderzoek
buitehluchtkwaliteit Stortplaats Coupépolder te Alphen a/d Rijn";
2) voor de verdere uitvoering van de sanering Coupépolder hebben wij
vastgesteld:
dat de vastgestelde saneringsvariant 13 (isoleren aan zijkanten en
beheersen en controleren van de locatie) voldoende is en niet wordt over
gegaan tot uitbreiding van de saneringsmaatregelen met een extra
bovenafdicliting conform saneringsvariant 15;
dat het noodzakelijk is om de deklaag plaatselijk op dikte te brengen en
daartoe maatregelen nader uit te (laten) werken en uit te (laten) voeren;
dat het nader uitwerken en opnemen van de noodzakelijke maatregelen in
het kader van de monitormg van de bnitenluchtkwaliteit ih het
"totaalnazorgplan" zal plaatsvinden;
3) de argumenten van de 'Vrienden van het Heem" m.b.t. het verdeelde advies in
de projectgroep geven ons geen aanleiding om het standpunt van de
meerderheid van de projectgroep niet: over te nemen;
4) -wij stemmen in met het verzoek van de SCGWM deze geregeld op de hoogte te
stellen van de resultaten van de monitoring (nazorg).
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Ter algemene informatie voor de inwoners van Alpen aan den Rijn zullen wij een
kort persbericht doen uitgaan.
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Om nadere invulling te geven aan de twee laatste onder punt 2 genoemde
werkzaamheden zal door de heer Van der Ham binnenkort een
projectgroepvergadering worden gepland.
Verer doen wij u ter kennisname de rapportage buitenluchtmonitoring periode
1 september - 1 december 1999 (as5 en 14* kwartaal) toekomen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ir.J. v&ïTderBen
hoofffl bureau Overheidssaneringen

