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Geachte leden van de commissie Verkeer en Milieu.

Op vrijdag 26 oldober 2012 heeft hêt programma Zêmbla van dê VARA oên documontaire over Gifgrond
uitgezonden, waarin de Coupépolder in Alphen aan de Rijn prominent aan de orde kwam. Volgêns dózo
documentaire is er op deze voormalig stortplaats gif gastort 6n zouden do genomen maatregelen om de
Íisico's voor de volksgezondheid tê beheersen onvoldoende zijn. De provincie Zuid-Holland is bevoegd
gezag voor circa 600 tot IOOO nazorglocatiesl, waaronder dê Coupépoldêr. Dê provincis is voor deze
locaties zowel verantwoordelijk voor ds veÍgunningvêÍloning als de handhaving op hêt gebied van nazorg
bij restverontreinigingen. Op dit moment dost ds Randstedelijks Rêkenkamsr ondeÍzoek oÍ de provincie

voldoende gíip heeft op de nazorg bii restverontreinigingen na bodemsaneringen. Tijdens dê laatsts
vergadering met de progÍammaraad op 13 novamber jl. is aangêkaart of de Coupépolder bii hel
ondêzook bstrokken moet worden. Wij willen u voorstellen om deze locatie inderdaad te betrekken bij
ons ondezoek. Hieronder zullen wij dit voorstel en ons onderzoek nader toelichton.

Voorstel
Omdat ds Coupépolder op dit moment zeer actueel is verwachten wij dat het voor PS interessant is om te
weten oÍ bij deze locatie het proces goed is verlopen en het toezicht op orde is. Gelet op het lopendè
onderzoek van de RekenkameÍ is het toevoegen van deze locatie aan hêt ondezoêk oan logische en
eÍficiénte stap. lmmêrs, hêt op eên latsr momenl staÍten van eên onderzoek zou veel extra tijd vergen,
terwiil het nu vÍij eênvoudig kan wordon meêgenomon. Wol willon wÍ u op het volgende attenderen:
. Indien wij onderzoek doen naaÍ dê Coupépolder zijn de rêsultatsn voor iedereen beschiktaar,

aangezien de rappoÍten van de Flandstedelijke Rekenkamer altijd openbaar zijn.
. Het ondezoek van de Rekenkamer richt zich niet op de lurbÍheidvan de gekozên nazorgmaatregolgn

en gebÍuiksbeperkingen, maar op de wijze waarop GS haar taken op het gèbiêd van
vergunningverlening en handhaving uitvoert. In de msdia is met name de vraag opgewoÍpen oÍ de
saneÍings- en naz orgmaatregelen welde goede maatrêgelen ziin. Mot andêÍs woordon: zoÍgen de

'De vraag hoeveelnazorglocaties de provinciê zuid-Holland kênt, staat, in hêt kádervan het onderzoekvan de Randstedelijke
Rekenkameí, op dit moment uit bij de ambtêlijke oaganisátie van de provincie.
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gekozen maatregelen ervoor dat mens en miliou gêên risico's lopen? Het onderzoek dat op dit
moment wordt uitgevoerd in opdracht van da gemeente Alphen aan de Rijn, richt zich daarop.2 De
publicatie van dat ondeÍzoek staat gepland voor december 2012. Eén van de ondezoeksvragen bij
dat onderzoek luidt: is er op ênig moment gevaar voor de volksgezondheid en milieu opgetreden
en/oÍ kan het gevaar nog optÍeden?

OndeÍzoek Randstêdeliike Rekenkamêl
Voor het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer woÍdt naast êen algemene analyse van relevante
beleidsdocumenten en gesprekken mot de ambtelijke organisatie, ook dossieronderzoek gedaan bij een
selectie van negen nazoÍglocaties. Bij deze selectie van dê locaties hebben we gezorgd voor een zo goed
mogdijko verdeling qua type saneerder (provincie oÍ deÍden), spÍeiding in tijd (sanering korter oÍ langer
geleden), type nazoÍg en de risico's diè zich kunnen voordoen wanneer de nazorg niet goed woÍdt
uitgevoeÍd. De Coupépolder maakt op dit moment geen deel uit van onze selectie. Gelet op de
selectiemethodiek en het gÍote aantal nazorglocaties, zou het toevallig zijn als deze locatie wél
geselecteerd was.
In ons onderzoek staan vier ondezoeksvragen centraal, namelijk:

'1. Hêeft de provincie een volledig ovezicht van alle nazorglocatiês met ds actuele status en zijn
deze locaties kenbaar gemaakt voor deÍden?

2. Voert de provincie sinds 2006 haaÍ taken als plantoetser ten aanzien van de nazorg adequaat
uit?

3. HeeÍt de pÍovincie ervoor gezorgd dat de nazorgmaatregelen en gebruiksbepeÍkingen van vóór
2006 helder zijn vastgelegd?

4. Voert de provincie haar handhavingstaken len aanzien van de nazorg adequaat uit?

Het beoordelingskader van de Randstedelijke Rekenkamer is gêbaseerd op geldende wet- en regelgeving
en toetst vooral pÍocedureel of dê provincie haar taken adequaat uitvoert. In ons dossieÍonderzoek
toetsen wij voor deze locaties onder andere de volgende criteria3:

. De provincie heett in het bodeminÍoÍmatiesysteem aangegeven wat de verontreinigingssituatie
en actuele status is.

. De provincie heeft de beschikking op het nazorgplan aan het Kadaster aangeboden ter
inschrilving in de openbare registers.

. Têneinde te beschikken op het nazorgplan heett de provincie getoetst oÍ gebruiksbepêÍkingen oÍ
nazorgmaatregelen voldoende zijn om er voor te zorgen dat de verontÍeiniging die na dè
saneÍing is achtergebleven niet zal leiden tot een veÍmindering van de kwaliteit van dê bodem
zoals beschreven in het saneringsverslag.

. De provinciê toetst alle nazorgplannen binnen 6 maanden na onvangst.

. De provincie ziet erop toe dat de nazorg, zoals vastgelegd in het nazorgplan, woÍdt uitgevoêrd.
HieÍbii dient de Írequentie en de aard van controles, zoals in het handhavingsbeleid bepaald, te
ziin afgestemd op en toereikend voor het type nazorglocaties.

Methodologisch is het niet correct om, nu de Coupépolder pÍominent in het nieuws is, dezê zo maar toe te
voegen. Dê Rekenkamer is daarom voonemens om de bevindingen oveÍ de Coupépolder in êen aparte
Íapportage op te nemen. De uitêindeliike conclusies van ons ondezoek zullen wij ook niet baseÍen op de
bevindingen van de Coupépolder. Wel kunnen er uiteraard conclusies worden getÍokken die alleon de

'Ook de sanerin8 van het NAF-teírein maakt deeluitvan dit onderoek.
- 

Vooreen volledig oveÍzichtvan het beoordêlingskader, verwijzen we naar de onderzoêksopzet p.13 en 14.
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Coupépolder betreffen. Met de aparte rapportage willen voorkomen dat er een selectie-eftect in ons

onderzoek zit en de discussie over de conclusies zich zal richtên op de Coupépolder.

Graag vernêmên wê uw reactie over het toevoegen van de locatie CoupépoldeÍ aan ons onderzoek
"Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering".
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