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Op 6 november is tijdens de procedurevergadering van de commissie Klimaat, Natuur en Milieu

besloten om 2 GS-stukken met betrekking tot de Meeslouwerplas voor de vergadering van 4

december als bespreekstuk te agenderen. Het betreft:

- De GS-brief van 23 juli jl. over de stand van het feitenrelaas Meeslouwerplas.

Hierin informeert GS u over de aanpak en voortgang van het onderzoek dat door de Eenheid

Audit en Advies wordt uitgevoerd naar aanleiding van beweringen over asbeststort in de

Meeslouwerplas. 

- De GS brief van 15 oktober jl. over de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas. 

Hierin informeert GS u over overschrijdingen van de actie- en signaalwaarden voor de

waterkwaliteit en over een melding ten aanzien van een vermeende illegale stort van accu’s

in de Meeslouwerplas.

 

Beide brieven hebben betrekking op de Meeslouwerplas en kunnen het beste in samenhang

worden besproken. Voor een inhoudelijk bespreking kunnen wij ons voorstellen dat het wenselijk

is dat u over de meest recente informatie beschikt. 

Over de waterkwaliteit van de Meeslouwerplas is inmiddels op 1 november jl. een 2e informatieve

brief aan u verzonden met meer recente informatie zoals het standpunt van het

Hoogheemraadschap van Rijnland omtrent de waterkwaliteit en de meer actuele meetgegevens.

Wij verwachten u begin december een 3e informatieve brief over de waterkwaliteit van de

Meeslouwerplas te verstrekken met daarin o.a. onze reactie op de brief van het

Hoogheemraadschap en de uitkomsten van diverse overleggen tussen de betrokkenen (het

Hoogheemraadschap van Rijnland, de BAM, COMOL5 en de provincie). 

Ten aanzien van feitenrelaas heeft de Eenheid Audit en Advies aangegeven te verwachten het

feitenrelaas begin december af te ronden. Wij zullen u het feitenrelaas en onze reactie daarop zo

spoedig mogelijk daarna aan u doen toekomen.  
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Wij verzoeken u bovenstaande informatie te betrekken bij het bepalen van het moment van

agenderen van de brieven over de Meeslouwerplas in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

   


