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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-715877480 DOS-2015-
0001515

Onderwerp

Aanvullende informatie over Meeslouwerplas in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over aanvullende informatie over de

Meeslouwerplas.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel tot het verstrekken van een brief

aan Provinciale Staten over aanvullende informatie over de Meeslouwerplas.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan PS Aanvullende informatie Meeslouwerplas 

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

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

- GS-brief van 25 oktober jl. met aanvullende informatie over de waterkwaliteit in de

Meeslouwerplas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 november 2019 19 november 2019
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1 Toelichting voor het College

 

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 PS 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 PS 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 gaan over de Meeslouwerplas en kunnen het beste in samenhang worden

besproken. Voor een inhoudelijk bespreking is het wenselijk dat de commissie ook over

voldoende inhoudelijke informatie beschikt. 

Over de waterkwaliteit is inmiddels op 1 november een 2e informatieve brief aan PS verzonden

met meer recente informatie over de Meeslouwerplas zoals het standpunt van het

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

Echter in deze informatieve PS brief is nog niet de reactie van de provincie opgenomen op de

brief van het Hoogheemraadschap (is op moment van opstellen van dit GS-voorstel in

voorbereiding) en de uitkomsten van het overleg tussen de provincie, de BAM, COMOL5 en het

Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze informatie is relevant voor een volledig beeld op basis

waarvan in de commissie de inhoudelijke bespreking kan plaatsvinden. 

 

Voor het feitenonderzoek geldt dat deze nog niet is afgerond. De EAA heeft aangegeven te

verwachten het rapport in de 1 e week van december aan de provinciesecretaris als ambtelijk

opdrachtgever te kunnen aanbieden. Vervolgens zal het feitenonderzoek in GS worden

geagendeerd en lijkt het voor de hand te liggen vervolgens het feitenonderzoek met een reactie

aan PS aan te bieden. 

 

Voorgesteld wordt om bovenstaande informatie aan de commissie te verstrekken opdat de

commissie kan bepalen of dat ze al op 4 december de Meeslouwerplas voor de

overlegvergadering in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu wil agenderen, of wil wachten op

aanvullende informatie van GS. Hiervoor is een concept-brief bijgevoegd. 

 

Financieel en fiscaal kader

Niet van toepassing.

 

Juridisch kader

Niet van toepassing. 
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het feitenrelaas Meeslouwerplas en de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas zijn afgelopen jaren

meerdere keren in GS besproken wat onder andere heeft geleid tot de informatieve brieven van

GS aan PS.

 

3 Proces

 

Zie vorenstaande. 

4 Participatie

 

Niet van toepassing. 

5 Communicatiestrategie

Niet van toepassing. 

.

 


