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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-794017205 DOS-2021-

0008509

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3800 giftigheid oppervlaktewater door glastuinbouwstoffen

Advies

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3800 van GL, PvdA, SP, PvdD, D66

en 50plus "Giftig oppervlaktewater door glastuinbouwstoffen"

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de beantwoording van de Statenvragen 3800

van GL, PvdA, SP, PvdD, D66 en 50plus "Giftig oppervlaktewater door glastuinbouwstoffen"

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-de beantwoording door te lopen en, zo nodig, qua lay out/indeling aan te passen omdat soms
onduidelijk is wat de beantwoording is en wat toelichting (dit met name bij de overgang tussen
vraag 5 en 6);
-bij antwoord 6 nogmaals te verwijzen naar de grafiek in bijlage 1. 
-een check te doen bij antwoord 8 wie nu het bevoegde gezag is de gemeente of de provincie.  

Bijlagen

Beantwoording statenvragen 3800 Giftig oppervlaktewater door glastuinbouwstoffen
Statenvragen 3800 giftigheid oppervlaktewater door glastuinbouwstoffen bijlage 1 figuren

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 21 december 2021 21 december 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie beantwoording Statenvragen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In de door Provinciale Staten gestelde vragen wordt gerefereerd aan de in 2020 gestelde

Statenvragen 3614 “Gebruik van neonicotinoïde als Imidacloprid in Zuid-Holland en de huidige

Waternormstand”. 

 

3 Proces

 

Provinciale Staten hebben vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het AD van 22

november 2021 “Vissen sterven bij de vleet in stinkende grachten door viespeuken uit

buurgemeente: ‘Rot geschrokken’” en kaarten uit de Atlas Natuurlijk Kapitaal op basis van een in

september 2021 verschenen onderzoek van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek

Waterbeheer) over de toxiciteit van het Nederlandse oppervlaktewater 2013-2018.

Ten behoeve van de beantwoording is informatie opgevraagd en gekregen van het

hoogheemraadschap van Delfland, Glastuinbouw Nederland en STOWA. 

 

4 Participatie en rolneming

 N.v.t. 

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t. 

 


