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Per brief hebben wij u op 15 oktober geïnformeerd overde op 10 en 26 september jl. bij reguliere,

periodieke metingen geconstateerde overschrijdingen van de in de Meeslouwerplas(MLP)

geldende normen voor de waterkwaliteit. Het ging daarbij om overschrijdingen van signaal- en

actiewaarden voor enkele zware metalen (chroom, zink en koper) en fosfor alsmede een

onderschrijding van de actiewaarde voor zuurstof.

Wij waren op dat moment nog in afwachting van het formele standpunt van het bevoegd gezag

Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna Rijnland) over deze overschrijdingen. Op 23 oktober

hebben wij dit standpunt, vervat in een zogenaamde waarschuwingsbrief, ontvangen. Rijnland

herhaalt in deze brief haar eerder reeds besproken vermoeden dat “omwoeling” van eerder

aangebracht materiaal, als gevolg van het per pijpleiding aanvoeren en verwerken van zand uit

de boortunnel van de RijnlandRoute(RLR), mogelijk de oorzaak is van de overschrijding van de

waterkwaliteitsnormen. Rijnland stelt de provincie en de BAM in de gelegenheid om het

fenomeen van omwoeling verder te onderzoeken en maatregelen te treffen ter voorkoming van

nieuwe overschrijding van de actiewaarden. Rijnland geeft aan dat bij aanhoudende

overschrijding van de actiewaarden de verwerking van baggerspecie en grond in de MLP

(tijdelijk) zal worden stilgelegd.

De waarschuwingsbrief van Rijnland treft u bijgaand aan.

In onze eerdere brief aan u hebben we ook gemeld dat er door de BAM aanvullende

bemonstering van de waterkwaliteit zou plaatsvinden. Op 24 oktober jl. zijn de resultaten van

deze extra monstername door het onderzoekslaboratorium opgeleverd aan de BAM. Uit de

resultaten blijkt dat alleen voor koper een geringe overschrijding van de actiewaarden wordt

waargenomen op 20 meter diepte terwijl deze op 0,5 meter diepte binnen de normen blijft (ook

lager dan de signaleringswaarde). Voor fosfor en zink is nog sprake van een lichte overschrijding

van de signaalwaarde. In de bijlage zijn de resultaten van de laatste 3 metingen opgenomen voor
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de stoffen waarbij tijdens 1 van de drie laatste metingen sprake is geweest van een overschrijding

van signaal- of actiewaarden.

Naar aanleiding van de aanvullende metingen en de waarschuwingsbrief van Rijnland is overleg

gaande tussen BAM, COMOL5, Rijnland en de provincie over de mogelijke oorzaak van de

overschrijdingen en over maatregelen om het verwerken van grond en zand verder te

optimaliseren.

Tot slot willen wij nog benadrukken dat met het verwerken van het op grote diepte(30 meter)

gewonnen schone zand uit de boortunnel van de RLR een belangrijke doelstelling van het project

MLP, zijnde het stabiliseren van de in het verleden te steil en te diep afgegraven oevers, na jaren

eindelijk  dichter bij komt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlagen:
- Brief Hoogheemraadschap Rijnland
- Meetgegevens waterkwaliteit
- Locatie monitoring
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