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Bodem
Met de overgang naar de milieudienst zijn de bodemdatabasegegevens geconverteerd naar
Squit, de opvolger van StraBIS.
In 2008 is door het Hoogheemraadschap van Rijnland de definitieve Wvo-vergunning voor de
coupépolder vastgesteld. Hiertegen is door omwonenden beroep bij de RvSt ingesteld. De
behandeling hiervan zal in 2009 plaatsvinden. In het kader van de Wet bodembescherming
heeft de provincie Zuid-Holland de procedure voor de tweede fase van de bodemsanering
opnieuw opgestart. In 2008 is voor het beheer van de onder- en zijkant van de Coupépolder
voldaan aan de geldende nazorgdoelstelling.
In 2008 heeft de aanbesteding plaats gevonden voor de tweede fase sanering van het NAFterrein. Deze is noodzakelijk om de nog resterende ernstige bodemverontreiniging te
behandelen.

8. BODEM
8.1 Doelstelling
1. De gewenste bodemsaneringen afronden voor 2030, conform het nationale project
Landsdekkend Beeld. Uitgangspunt is “functioneel” saneren. Dat wil zeggen: saneren
zodat de grond geschikt wordt voor toekomstig gebruik. Dit voor zover dit kan
worden gefinancierd door ISV-gelden. Indien deze niet voldoende blijken dan wordt
de doelstelling conform bijgesteld;
2. Het voorkomen van het ontstaan van nieuwe verontreinigingen;
3. Het voeren van actief bodembeheer in het kader van grondverzet en grondgebruik.
Dit houdt in dat zo veel mogelijk licht verontreinigde grond wordt hergebruikt
waarbij dit hergebruik niet leidt tot een achteruitgang van de huidige bodemkwaliteit.

8.2 Resultaten 2008

Nazorg Coupépolder
Voor de Coupépolder worden de nazorgwerkzaamheden uitgevoerd door het bedrijf
Bodemzorg. 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.
Op basis van de verkregen nazorgrapportages kan worden geconcludeerd dat in 2008 voor
het beheer van de onder- en zijkant van de Coupépolder is voldaan aan de geldende
nazorgdoelstelling. De bemonstering van de van de stortplaats afkomstige lucht heeft
uitgewezen dat er in 2008 geen overschrijding van de normwaarden heeft voorgedaan. Ook
zijn er geen verhoogde achtergrondwaarden vastgesteld.
De aanbevelingen zoals opgenomen in de nazorgrapportages worden in 2009 gerealiseerd.
In 2009 zal ook een nieuw telemetriesysteem worden geïnstalleerd.
In 2008 is tevens een aanvullend deklaagonderzoek uitgevoerd om de dikte van de
afdeklaag te controleren. Van de 24 verrichte boringen op verdachte locaties zijn er 19
boringen waarbij de dikte van de deklaag (ruim) boven het minimum ligt. Bij 5 locaties zijn
afwijkingen geconstateerd. Stortmateriaal is echter niet aangetroffen. Er is geen gevaar voor
de volksgezondheid geconstateerd. Waar noodzakelijk is de deklaag aangevuld.

