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Samenvatting
De gemeente Alphen aan den Rijn verzorgt de nazorg voor de Coupépolder. Daarnaast lopen
bij de Provincie Zuid-Holland (bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming)
en het Hoogheemraadschap van Rijnland (bevoegd gezag in het kader van de Wet
verontreinig oppervlaktewater) vergunningprocedures.

Kerngegevens
Procedures
Voor het beheer van de coupépolder zijn diverse vergunningen nodig. De vergunning in het
kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet bodembescherming
(Wbb) zijn op dit moment in procedure voor de coupépolder.
Beschrijving voortgang Wvo-vergunningprocedure Hoogheemraadschap van Rijnland
Begin 2008 is de Wvo-vergunning door de Raad van State vernietigd. Vervolgens is het
Hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe vergunningprocedure gestart.

Bij besluit van 11 november 2008 hebben dijkgraaf en hoogheemraden van het
hoogheemraadschap van Rijnland aan de gemeente Alphen aan den Rijn een vergunning
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo) verleend. Door de

Stichting Waakhond is beroep tegen de Wvo-vergunning ingestelt bij de Raad van State.
In het kader van de behandeling van het beroep heeft de Raad van State in de zomer van

2009 de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (hierna: StAB) benoemd als deskundige in
deze zaak en verzocht een onderzoek in te stellen en hiervan een schriftelijk verslag uit te
brengen. Alle partijen zijn vervolgens door de StAB bezocht. De gemeente is op 3 juli

bezocht. Vervolgens heeft de StAB op 24 juli 2009 haar advies uitgebracht. In het advies

wordt ingegaan op de 7 beroepsgronden van de Stichting Waakhond. De StAB onderschrijft
in haar advies dat de huidige concentraties geen garantie geven voor de toekomst en dat er
enige mate van onzekerheid blijft ten aanzien van de ontwikkeling van de concentraties.
Ondanks dat kan worden gesteld dat de StAB niet meegaat in de beroepsgronden. De
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gemeente kan zich op hoofdlijnen vinden in het advies en heeft in haar reactie (zie
2009/25309) slechts enkele opmerkingen geplaatst bij het advies.

Dit geldt ook voor het Hoogheemraadschap. De Stichting Waakhond heeft aan de Raad van
State verzocht om nader onderzoek uit te laten voeren door de StAB.

De beroepzaak zal door de Raad van State op 2 november worden behandeld.
Beschrijving Wbb-voortgang Provincie Zuid-Holland
Het saneringsbesluit coupépolder dat in 2000 in het kader van de Wbb door de provincie is
genomen is door de RvSt vernietigd. Reden voor de vernietiging was dat er onvoldoende

informatie/motivatie door de provincie was overlegd dat geen extra bovenafdichting op de
bestaande afdeklaag hoefde te worden aangelegd.

Adviesbureau DHV in opdracht van de provincie aanvullend onderzoek verricht waaruit blijkt
dat een extra bovenafdichting van de coupépolder niet noodzakelijk is. Daarnaast heeft DHV
de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht. Dit was voor de provincie voldoende reden om de
procedure van 2000 vanaf de Awb-zitting weer op te pakken.
In het najaar van 2008 heeft de Awb-zitting plaatsgevonden. De commissie Awb van de

provincie heeft naar aanleiding van de zitting extra onderzoeksinformatie gevraagd. Deze
aanvullende rapportage wordt door DHV medio oktober 2009 aangeleverd. Vervolgens zal de
commissie Awb Gedeputeerde Staten adviseren.
Nazorg
De firma Bodemzorg, onderdeel van N.V. Afvalzorg, verzorgt voor de Gemeente Alphen aan
den Rijn de nazorg van de voormalige Coupépolder. De nazorg van de coupépolder is
vastgelegd in de volgende nazorgplannen:

 Nazorg Coupépolder te Alphen aan den Rijn opgesteld door Iwaco BV, rapportnummer
1052020 van 24 maart 1997;

 Deel nazorgplan voor de bovenkant opgesteld door DHV van 31 juli 2002.
Jaarlijks wordt over de nazorg aan de gemeente gerapporteerd. In 2008 is door middel van
een drietal rapportages verslag uitgebracht. Tevens zijn eind mei 2009 door de firma

Bodemzorg de resultaten van de monitoring van de buitenluchtkwaliteit voor het eerste
kwartaal van 2009 uitgebracht.

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de volgende rapporten met betrekking tot de nazorg
van de Coupépolder:

 Jaarverslag beheer 2008 betreffende de zijafdichting en onderkant; rapportage van 17
februari 2009;

 Jaarverslag beheer 2008 betreffende de bovenkant; rapportage van 7 april 2009;
 Aanvullend deklaagonderzoek; rapportage van 17 februari 2009.

 Resultaten monitoring buitenluchtkwaliteit 1e kwartaal 2009 van 27 mei 2009.
De rapportages zijn door de Milieudienst West-Holland gecontroleerd en in orde bevonden.
Hieronder zijn per rapportage kort de conclusies weergegeven.

Jaarverslag beheer 2008 betreffende de zijafdichting en onderkant; rapportnummer
PA/RG/2009.000004 van 17 februari 2009
Het volgende is geconcludeerd:
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Tijdens de inspecties in 2008 zijn geen grote gebreken/afwijkingen vastgesteld.



De drainagegemalen en het centrale opvanggemaal hebben goed gefunctioneerd.



Van het lozingswater is in 2008 geen overschrijding van lozingsnorm geconstateerd.



Er is voldaan aan de nazorgdoelstelling.

Jaarverslag beheer 2008 betreffende de bovenkant; rapportnummer
PA/SF/2009.00031/BOD van 7 april 2009
Het volgende is geconcludeerd:
 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 afdeklaag is in redelijk tot goede conditie en werkt naar behoren. Wel zijn bij
inspectie konijnenholen en waterplassen op het maaiveld aangetroffen. In 2009
worden de holen gedicht en worden relevante waterplassen aangepakt.
 Er is voldaan aan de nazorgdoelstelling.
Aanvullend deklaagonderzoek; rapportnummer PA/SF/2009.000091/BOD van 17 februari
2009
Het deklaagonderzoek valt onder de nazorg van de bovenkant van de Coupépolder. Het
aanvullend deklaagonderzoek heeft plaatsgevonden om de dikte van de afdeklaag te
controleren. Het volgende is geconcludeerd:
 Van de 24 verrichte boringen op verdachte locaties zijn er 19 boringen waarbij de
dikte van de deklaag (ruim) boven het minimum ligt.
 Bij 3 locaties in de groenstroken en 2 locaties op de golfbaan zijn afwijkingen
geconstateerd. Stortmateriaal is echter niet aangetroffen. Er is geen gevaar voor de
volksgezondheid.
 Voor 3 locaties in de groenstroken zal de deklaag worden aangevuld. Voor de overige
2 locaties waar afwijkingen zijn geconstateerd is aanvulling van de deklaag niet
noodzakelijk.
Luchtmonitoring locatie Coupépolder 1e kwartaal; rapportnummer SF/LL/2009.001034/BOD
van 27 mei 2009
Naast de jaarlijkse inspectie van de deklaag aan de bovenkant van het stort bestaat de
nazorg uit een buitenluchtmonitoring. Het volgende is geconcludeerd:
 De concentraties van de afzonderlijke stoffen liggen gedurende de gehele
meetperiode (eerste kwartaal 2009) onder de gehanteerde toetsingswaarden.
 Ter plaatse van de meetpunten op en rond het stort zijn concentraties van meerdere
parameters boven de detectiegrens aangetoond. Opvallend is dat soortgelijke
concentraties in veel gevallen eveneens bij het referentiepunt zijn gemeten. Hierdoor
is het onduidelijk of de gemeten concentraties afkomstig zijn uit het stort of een
andere oorzaak hebben (andere bron, bijvoorbeeld verkeer, vervuiling badge).
 Doordat geen normen worden overschreden acht Bodemzorg aanvullende
maatregelen niet noodzakelijk.
 Op basis van de meetresultaten concludeert Bodemzorg dat er geen sprake is van
gezondheidsrisico’s.
Aanbevelingen voor nazorgacties voortkomend uit de rapportages:
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Een deel van de aanbevelingen voor 2008 is uitgevoerd, een enkele niet. De reden hiervoor is
dat veel noodzakelijke tijd is geïnvesteerd aan de overgang naar de Milieudienst West-

Holland. Voor wat betreft het telemetriesysteem is in 2008 onderzocht welke systeem het
meest geschikt was, waarna in 2009 de telemetrie kon worden gerealiseerd.

1.

2.
3.

Modernisering telemetrieysteem (reeds in jaarverlsag 2007 opgenomen).

Ondernomen actie: In 2008 heeft de verkenning naar een nieuw telemetriesysteem
plaatsgevonden. Het nieuwe telemetriesysteem wordt in 2009 geinstalleerd.

Doorspuiten uitstroom openingen hemelwater en aflaten oppervlaktewater.

Ondernomen actie : wordt in 2009 gerealiseerd.

Extra aandacht voor onderaannemer op maaibeleid (voorkoming onnodige

schade aan peilbuizen en dergelijke).

Ondernomen actie: De onderaannemer is hierop aangesproken. De
maaiwerkzaamheden worden gemonitord. In 2009 is opnieuw schade door

maaiwerkzaamheden geconstateerd. Hiervoor wordt actie naar de onderaannemer
4.
5.
6.

ondernomen.

Herstel van de doorvoer elektrakabel debietmeetput

Ondernomen actie: is gerealiseerd.

Ophoging onderhoudspad aan de zijde van het Aarkanaal.

Ondernomen actie: Wordt door stadsbeheer gerealiseerd.
Herplaatsing twee verdwenen verbodsborden.

Ondernomen actie: Wordt door stadsbeheer gerealiseerd in overleg met de glofclub
gerealiseerd.
7.
8.

Eenmalige aanvullende luchtmetingen ter plaatse van afstervende gewassen.

Ondernomen actie: Luchtmeters (Koolstofbadges) zijn geplaatst.
Aanpak konijnenholen (aanvullen en dichtmaken).

Ondernomen actie: Gerealiseerd.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Adequate nazorg en beheer van de voormalige stortplaats waardoor de aanwezige
bodemverontreiniging onder controle wordt gehouden (beheerd) en zich niet verder
verspreidt.
Kader
Wet bodembescherming en het uitvoeringsprogramma ISV2.
De nazorgactiviteiten vinden plaats conform de nazorgplannen zoals opgesteld door Iwaco
en DHV (door de gemeente vastgesteld in respectievelijk 1997 en 2002).
Financiële consequenties
De voorgestelde nazorgacties vallen binnen de stelposten van het nazorgbudget.
Locatiegegevens
Coupépolder, gelegen ten noordoosten van de woonkern Alphen aan den Rijn. De
voormalige stortplaats is thans in gebruik als golfbaan.
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