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Onderwerp:
natuurlijke afbraak van bodemverontreiniging bij de Coupépolder
Voorstel:
Kennis nemen van:
-de samenvatting van het uitgevoerde onderzoek naar een mogelijke
natuurlijke afbraak van bodemverontreiniging bij de
Coupépolder;
-het verslag van de vergadering van de projectgroep van 16 april
jl., tijdens deze vergadering heeft de provincie de
projectgroep-leden genformeerd over de resultaten van dit
onderzoek;
-diverse perspublicaties.
Een medewerker van het onderzoeksbureau uit te nodigen om een
toelichting op het uitgevoerde onderzoek tijdens een
commissievergadering.
Dit besluitformulier ter kennisname aan te bieden aan de cie UZ.
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TOELICHTING
perspublicaties
Eind maart zijn er div. perspublicaties verschenen naar aanleiding van uitspraken van de directeur van het NOBIS (Nederlands Onderzoeksprogramma
Biologische In-situ Sanering). Hoewel de uitspraken en publicaties een populaire invulling van de onderzoeksresultaten zijn kloppen ze in grote lijnen met de
onderzoeksresultaten. De uitspraken waren gebaseerd op een uitgevoerd
onderzoek naar natuurlijke afbraak van bodemverontreiniging.
Uit dit onderzoek is gebleken dat er bij de Coupé-polder sprake is van een
verhoogde biologische activiteit terwijl er geen sprake is van verspreiding
van verontreinigingen.
Voorgesteld wordt om een medewerker van het onderzoeksbureau uit te
nodigen om een toelichting te geven op het uitgevoerde onderzoek tijdens een
commissievergadering.

projectgroep
Op 16 april is de projectgroep Coupé-polder bijeen geweest. Tijdens deze
vergadering heeft de provincie de projectgroep-leden nader geïnformeerd over
de resultaten van het uitgevoerde NOBIS-onderzoek. Overigens zijn de leden
ook geïnformeerd voordat het NOBIS-onderzoek werd uitgevoerd. Alle
projectgroep-leden hebben een samenvatting gekregen van het uitgevoerde
NOBIS-onderzoek.
Op dit moment heeft het NOBIS-onderzoek geen gevolgen voor de uitvoering
van de beheersmaatregelen die op de Coupépolder zijn getroffen. Het luchtonderzoek, dat wordt uitgevoerd in de periode sept '97 tot sept '98, wordt ongewijzigd voortgezet.

bijgevoegd
- samenvatting NOBIS-onderzoek
- verslag vergadering projectgroep Coupépolder van 16-4-'98
- diverse perspublicaties

