Bijlage van het besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 17 juli 2008,
nr 2008
2008/10822, raadsbesluitnr 2008
2008/59

Milieujaarverslag 2007
2007

Gemeente Alphen aan den Rijn
Directie Grondgebied
Afdeling Ruimtebeheer
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Juni 2008
2008

Werkvoorraad/ISV
Werkvoorraad/ISV-programma bodemsanering
In verband met onderbezetting op de afdeling kon in 2007 geen goede invulling worden
gegeven aan het oppakken van de werkvoorraad door de gemeente. Naar verwachting zal
hiervoor in 2008 worden ingehuurd.
Coupépolder
Voor de Coupépolder zijn in 2007 nazorgwerkzaamheden uitgevoerd door het bedrijf
Bodemzorg. Bodemzorg voert deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. Onder
de nazorg vallen monitoring- en beheerswerkzaamheden. De beheersmaatregelen voor de
onder- en zijkant van de Coupépolder worden uitgevoerd conform het door Gedeputeerde
Staten (GS) vastgestelde nazorgprogramma uit juli 2002. De uitgevoerde werkzaamheden
worden gerapporteerd in een jaarverslag.
De nazorgwerkzaamheden van de onder- en zijkant bestaan uit het in stand houden van de
zijafdichting en het drainagesysteem, het afvoeren van verontreinigd drainagewater en het
monitoren van het diepe grondwater. Op basis van de verkregen nazorggegevens kan
worden geconcludeerd dat in 2007 voor het beheer van de onder- en zijkant van de
Coupépolder is voldaan aan de geldende nazorgdoelstelling.
Volgens het nazorgplan diende tevens de dikte van de deklaag opnieuw gecontroleerd te
worden. De dikte van de aangebrachte deklaag is voor het laatst vastgesteld in 1997.
Volgens het nazorgplan dient na 10 jaar opnieuw de dikte te worden gecontroleerd. Omdat
in het nazorgplan een zeer bescheiden opzet was opgenomen is door Bodemzorg
voorgesteld om deze opzet aan te passen. Na overleg met de gemeente en de provincie is
een nieuwe opzet, met een hogere boordichtheid en meer analyses, goedgekeurd. Het
onderzoek is opgestart in het najaar en wordt gerapporteerd in 2008.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de besluitvorming in het kader van de
Wet Bodembescherming. In december 2002 heeft de Raad van State het besluit voor de
bovenkant van de Coupépolder vernietigd. In dit kader is in opdracht van de provincie Zuid
Holland onderzoek uitgevoerd naar anorganische stoffen. Het rapport is begin 2007
afgerond. Er heeft nog geen verdere besluitvorming plaatsgevonden.
Op 26 maart 2007 (2007/5071) heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een nieuw
besluit genomen op de door de gemeente gevraagde lozingsvergunning voor het lozen van
drainagewater afkomstig van de voormalige stortplaats Coupépolder. Op 11 mei 2007,
aangevuld op 8 juni 2007, heeft de gemeente beroep ingesteld tegen deze vergunning. Het
beroep van de gemeente richt zich op de in de vergunnings(voorschriften) opgenomen
verplichting tot het aanbrengen van een waterdichte bovenafdichting, alsmede de daaraan
ten grondslag gelegde overwegingen. Het beroep wordt ter zitting behandeld in 2008.

