
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      

               

                       

Onderwerp

Beantwoording van uw reactie op Statenvragen nr. 3441

over het baggerdepot aan de Zwartedijk in

Hellevoetsluis.

 

Geachte mevrouw         , 

Gedeputeerde Staten
Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 
Bureau Beoordeling
Contact

                   
                  
                    

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2019-678626465/
DOS-2019-0000498
Uw kenmerk

-
Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

In uw brief van 6 december 2018 geeft u een reactie op Statenvragen nr 3441 over het

baggerdepot in Hellevoetsluis. U bent het niet eens met het handelen van de gemeente in deze

kwestie. In uw brief benadrukt u uw bezwaar tegen het gebruik van staalslakken op deze locatie.

U brengt in dit kader diverse ziekteverschijnselen bij mensen en paarden onder de aandacht van

Provinciale Staten en ons college. Ook heeft u uw zorg geuit over een beoogd landmark met

mountainbikebaan op deze locatie.

U heeft hier ook over ingesproken in de Statencommissie op 16 januari 2019.

 

Telefonisch is u in december al verteld dat er in lijn met uw reactie op de Statenvragen 

nr 3441 ook aanvullende Statenvragen van de PvdD zijn ontvangen (nr. 3467)

Vanwege de overeenkomst verwijzen wij voor de inhoudelijk beantwoording van uw vragen

kortheidshalve naar bijgevoegde Statenvragen nr. 3467.

 

Wij benadrukken dat de gemeente bevoegd gezag is voor te nemen maatregelen en de naleving

daarvan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en de Wet Bodembescherming.

Desgevraagd heeft de gemeente reactie gegeven op uw zorgen en vraagpunten. Deze reactie is

verwerkt in de beantwoording van bijgevoegde Statenvragen. 

Wij hebben begrepen van de gemeente dat  een handhavingstraject in gang is gezet. Als de

initiatiefnemer de staalslakken daar wil laten liggen zullen conform het productcertificaat

maatregelen getroffen moeten worden. Voor de provincie is er, gezien de gemeentelijke

bevoegdheid en de wijze hoe deze kwestie is opgepakt geen reden tot ingrijpen.

 

De provincie is bevoegd gezag voor zowel gebieds- als soortenbescherming. Naar aanleiding van

de vragen over de IJsvogel en de Kievit is hier opnieuw naar gekeken. De eerdere conclusie blijft

echter gehandhaafd dat in dit geval de gebieds- en soortenbescherming niet in het geding zijn.
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Zodra er een procedure gevoerd moet worden om in afwijking van het bestemmingsplan andere

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken op deze locatie heeft de provincie wel een rol, maar

dat is thans niet aan de orde. Gezien de provinciale belangen (waaronder de openheid van de

polder) is de gemeente gevraagd  tijdig met de provincie in overleg te treden zodra daar wel

sprake van is.

 

Wij adviseren u voor vervolgvragen over de handhavingskwestie en de toepassing van de

staalslakken rechtstreeks contact op te nemen met de gemeente. Ook kunt u de gemeente

vragen u nader te informeren over eventuele andere ruimtelijke ontwikkelingen op deze locatie.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


