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Besluitformulier
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Registratienummer

: 2011/5718

Datum

: 14 februari 2011

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

Onderwerp:
Raad van State uitspraak d.d. 09-02-2011 Coupépolder
Voorge
Voorgestel
gesteld
steld wordt:
wordt:
• Kennisnemen van de Raad van State uitspraak inzake de sanering van de voormalige stortplaats
Coupépolder.

Publiekssamenvatting:
De Raad van State oordeelde 9 februari 2011dat het beroep van een bewoner ongegrond is en dat een extra afdekkende
laag niet noodzakelijk is. De manier waarop gemeente Alphen aan den Rijn de Coupépolder beheerst is hiermee officieel. Al
jaren wordt het gebied beheerst en gecontroleerd volgens het nazorgplan. Met deze uitspraak is duidelijk geworden dat de
nazorg vanaf het begin naar behoren is uitgevoerd.
Elke twee maanden worden monsters genomen van het afvalwater en wordt de grondwaterstand in de gaten gehouden.
Daarnaast wordt de dikte van de deklaag gemeten en wordt continu de luchtkwaliteit bemonsterd. De gestelde normen
worden niet overschreden. Nu het besluit onherroepelijk is kan het nazorgplan worden geactualiseerd en opnieuw worden
aanbesteed.

Informeren betrokkene(n): Nee

Vertrouwelijkheid besluit:
besluit: Openbaar

Communicatieadvies: Nee

Vertrouwelijke bijlage:
bijlage: Nee

Behandeling
Behandeling door OR/GO: Nee

Ambtelijke toelichting: Nee

Medeparaaf Financiën:
Financiën: Nee

Fin. ARHIARHI-toezicht:

Voorgestelde
wijze van
afdoening

Portefeuille

: Duurzaamheid (Milieu)

Beslissingsbevoegdheid : B&W
Wijze van afdoening

: Door b&w: door parafering

Raadsbehandeling

: Via informatiemap

door port.h: conform voorstel
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Naar bestuur
ComBO:
Weth.

Weth.

Conform voorstel
Bespreken
- besluit d.d.: 22 februari 2011
- omschrijving besluit:

Besluit

Kennis te nemen van de Raad van State uitspraak inzake de sanering van
de voormalige stortplaats Coupépolder.

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

versie d.d. 20 augustus 2012
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