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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-654402274 (DOS-2007-
0007332)

Onderwerp

Afdoening brief Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en ontwikkelingen Vlietland waaronder

uitvoering motie 811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland 

Advies

1 . Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de

afdoening van de brief van Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en ontwikkelingen Vlietland

waaronder uitvoering motie 811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland. 

2. Beschikbaar te stellen € 300.000,- uit de reserve Groene Ambities voor de uitvoering van motie

811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland conform het verzoek van Provinciale Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de GS-brief waarmee Provinciale Staten

worden geïnformeerd over de afdoening van de brief van Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en

ontwikkelingen Vlietland waaronder uitvoering motie 811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en

Vlietland.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om enkele
termen in het voorstel, publiekssamenvatting en brief aan PS minder formeel te verwoorden en
tevens de dekkingsbron te wijzigen.
 

Bijlagen

- GS-brief aan PS over de afdoening van de brief van Actiecomité Stop Geluidhinder A4

en uitvoering motie Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland.

- GS-brief van 31 oktober 2017 ‘Vlietland inclusief Meeslouwerplas (en status visie

Witteveen+Bos), kenmerk PZH-2017-615073036. 

- Motie 811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland van 27 juni 2018.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 juli 2018 10 juli 2018
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1 Toelichting voor het College

 

Op 23 mei 2018 hebben Provinciale Staten in de procedurevergadering van de commissie
Duurzame Ontwikkeling aan Gedeputeerde Staten de vraag gesteld waarom de beantwoording
van de brief van het Actiecomité Stop Geluidhinder A4 (hierna: Actiecomité) van 14 november
2017 zo lang heeft geduurd en wat de reden is om geen gesprek met het Actiecomité aan te gaan
over de aanleg van een geluidsscherm. In de voorgestelde GS-brief wordt op deze vraag
antwoord gegeven. 
 
Daarnaast is tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 juni 2018 de motie Natuurimpuls
Meeslouwerplas en Vlietland (motie-811) door Provinciale Staten aangenomen. Provinciale
Staten verzoekt met deze motie om dit jaar aan te vangen met de extra kwaliteitsimpuls langs de
Meeslouwerplas en Vlietland. Daarnaast wordt verzocht om de natuur ter plaatse aan te vullen en
uit te breiden met opgaande natuur als bomen, bosschages en struweel. Voor de uitvoering van
deze motie vraagt Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten € 300.000,- beschikbaar te stellen
uit de reserve Groene Ambities. Door middel van de GS-brief wordt Provinciale Staten
geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. 
 
Door de portefeuillehouder Natuur en recreatie is in reactie op de motie in Provinciale Staten
aangegeven dat hij de motie uitvoert waarbij de uitvoering van maatregelen en werkzaamheden in
overleg met de omgeving zal worden bepaald. De precieze invulling van de kwaliteitsimpuls
waartoe de motie oproept is afhankleijk van de uitkomsten van dat overleg en staat op dit moment
derhalve nog niet vast. Wel zal overeenkomstig de motie nog dit jaar een aanvang met de
kwaliteitsimpuls worden gemaakt. Met inachtneming van voornoemde opmerking wordt met de
GS-brief aan Provinciale Staten voorgesteld de motie als afgedaan te beschouwen.

 

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl BTW: € 300.000

 

Er wordt een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden voor de uitvoering van de genoemde

motie in samenwerking met Staatsbosbeheer in het kader van de Rijnlandroute en het project

Meeslouwerplas. Op basis van dit resultaat worden de kosten geraamd en bepaald of het uit

bestaande programmamiddelen voor recreatiebeheer kan worden gefinancierd of dat aanvullende

dekking noodzakelijk is uit de reserve Groene Ambities.  

 

Programma: Er wordt dekking gevonden in de reserve Groene Ambities. 

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties verbonden aan dit voorstel. Dit voorstel betreft het

informeren van Provinciale Staten over het Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en recente

ontwikkelingen rondom Vlietland waaronder de uitvoering van de genoemde motie van 27 juni

2018. 

2 Proces

 

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten op 31 oktober 2017 uitvoerig geïnformeerd over

alle onderwerpen die spelen in en rond Vlietland. 

Met de voorgestelde GS-brief wordt Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten geïnformeerd
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over de wijze waarop de afdoening van de brief van het Actiecomité heeft plaatsgehad. Ook wordt

daarbij kort ingegaan op een drietal recente ontwikkelingen: de MIRT-verkenning A4, de

afspraken met BAM over de afronding van het project Verondieping Meeslouwerplas en de

uitvoering van de motie Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland  (motie-811) van 27 juni 2018.

 

Zoals in de GS-brief vermeld staat, heeft het Actiecomité op  6 april 2018 per e-mail van de

portefeuillehouder Verkeer & Vervoer gemotiveerd antwoord ontvangen op de vraag waarom een

gesprek over de aanleg van een geluidsscherm niet opportuun was.  

 

Daarnaast wordt door Gedeputeerde Staten uitvoering gegeven aan de motie Natuurimpuls

Meeslouwerplas en Vlietland van 27 juni 2018. 

 

Het onderwerp Vlietland staat geagendeerd voor de commissievergadering Duurzame

Ontwikkeling van 5 september 2018. 

 

 3. Communicatiestrategie

 

Het Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en het College van B&W van de gemeente Leidschendam-

Voorburg ontvangen een afschrift van de GS-brief waarmee Provinciale Staten door

Gedeputeerde Staten worden geïnformeerd. 

 


