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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-720504468 DOS-2007-
0007332

Onderwerp

Reactie op feitenrelaas baggerstort van E.A.A. en geleerde lessen in dossier MLP

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met een reactie op het "feitenrelaas

baggerstort" van E.A.A. en geleerde lessen uit het dossier Meeslouwerplas.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS:
-  De volgorde te wijzigen door de paragraaf ‘Onderzoek’ naar achteren te verplaatsen na de
paragraaf ‘Geleerde lessen dossier herinrichting Meeslouwerplas’;
- Bij de paragraaf ‘Onderzoek’ nog eens kritisch te kijken naar de formulering van de aspecten
voor een vervolg onderzoek en waar mogelijk SMART te maken;
- Bij de paragraaf ‘Geleerde lessen dossier herinrichting Meeslouwerplas’ bij bullit 1 t.a.v.
dossierbeheer en overdracht toe te voegen dat procesbeheersing de aandacht van GS en de
organisatie heeft, omdat dit punt breder speelt en toe te voegen welke acties er reeds genomen
zijn om het te verbeteren;
- Bij de paragraaf ‘Geleerde lessen dossier herinrichting Meeslouwerplas’ bij bullit 3 het citaat uit
het coalitieakkoord te verwijderen;
- De onafhankelijkheid van de EAA te benadrukken, maar dat GS zich kan voorstellen dat PS een
verdiepend/aanvullend extern onderzoek willen.
 

Bijlagen

- GS-brief aan PS met een reactie op het "feitenrelaas baggerstort" van E.A.A. en geleerde

lessen uit het dossier Meeslouwerplas

- Feitenrelaas inzake toepassing baggerspecie uit Ringvaart in Meeslouwerplas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 januari 2020 14 januari 2020
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1 Toelichting voor het College

 

De Meeslouwerplas maakt deel uit van het recreatiegebied Vlietland en is eigendom van de

provincie Zuid-Holland (PZH). Om de Meeslouwerplas te verondiepen om redenen van

oeverveiligheid en ecologie, worden grond en bagger toegepast. Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland hebben in februari 2019 een verklaring ontvangen via gebiedspartijen. Hierin wordt onder

meer beweert dat er baggerspecie met te hoge concentratie asbest, afkomstig uit Ringvaart van

de Haarlemmermeerpolder zou zijn ‘gestort’ in de Meeslouwerplas in de jaren 2012 - 2013. Dit is

op 20 februari 2019 besproken in de vergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Vanuit het college is aangegeven nader onderzoek te zullen instellen naar de verklaring. Door het

college is vervolgens besloten om de Eenheid Audit en Advies (E.A.A.) een feitenrelaas te laten

opstellen. Dat feitenrelaas is op 13 december door de E.A.A. aan de provinciesecretaris, in de rol

als opdrachtgever voor dit relaas, opgeleverd. 

Gekozen is om dit rapport niet apart aan het college aan te bieden, maar als onderdeel van dit

besluitvoorstel waarin voorgesteld wordt het feitenrelaas met begeleidend schrijven aan

Provinciale Staten aan te bieden.

Het feitenrelaas

Uit het feitenrelaas, waarin vanwege het karakter van het onderzoek geen conclusies zijn

opgenomen, komt naar voren dat in 2012 en 2013 baggerspecie uit de Ringvaart van de

Haarlemmermeerpolder in de Meeslouwerplas is gestort. Uit geen enkel bij E.A.A. bekend

document (onderzoeksrapporten, instemmingen van het hoogheemraadschap, stortbonnen,

transportbonnen, notulen van bouwvergaderingen, termijnstaten) blijkt een overschrijding van de

asbestnorm van 100 mg/kg droge stof. Ook uit gesprekken met medewerkers van een twaalftal

betrokken partijen (blz. 6-7) komt geen overschrijding naar voren. Gebiedspartijen hebben eind

2019 wederom aangegeven dat wel degelijk sprake is van verslagen waaruit blijkt dat

asbestnormen zijn overschreden. Deze zijn echter niet aan de E.A.A. verstrekt en toetsing

daarvan heeft dan ook niet kunnen plaatsvinden. In het rapport van de E.A.A. is beschreven

welke stappen de E.A.A. heeft gezet om de betreffende informatie te ontvangen. Verder zijn de

gebiedspartijen van mening dat E.A.A. met een te beperkte opdracht aan de slag is gegaan.

Nader extern onderzoek

Hoewel uit het feitenrelaas geen overschrijding wordt geconstateerd, blijft er over de kwaliteit van

de toegepaste materialen en de juistheid van de gevolgde procedures bezorgdheid bestaan. Dit is

reden om nu in de PS brief voor te stellen om een nader extern onderzoek te laten uitvoeren naar

o.a. de gevolgde procedures bij de stortingen En naar signalen dat ook in de periode dat volgens

de administratie van het hoogheemraadschap van Rijnland geen bagger is gestort, er toch

stortactiviteiten hebben plaatsgevonden. Ook is het voorstel advies te vragen of met de huidige

geplande verondiepingsactiviteiten de kwaliteit van de plas in voldoende mate is gegarandeerd.

Een mogelijkheid is dit onderzoek te laten uitvoeren door de Randstedelijke Rekenkamer. 

 

Aanpassing bemonsteringsregime

Verder worden in de concept-brief enkele maatregelen genoemd om te zorgen voor een

completer beeld van de ontwikkeling van de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit van

de Meeslouwerplas sinds de start van de verondieping. 
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Geleerde lessen

In dezelfde vergadering van 20 februari is door het college toegezegd, dat de organisatie graag

wilde leren van gebeurtenissen in het verleden en de verstoorde relatie met gebiedspartijen en

hierover PS ook nader zou informeren. In bijgaande brief zijn een aantal geleerde lessen

opgenomen. Daarbij wordt ook de relatie gelegd met het provinciaal participatiebeleid.

Financieel en fiscaal kader

Eventuele kosten voor een nader onderzoek zijn nog niet bekend. Indien de Provinciale

Rekenkamer het onderzoek zal uitvoeren, dan kan dit mogelijk uit de bestaande begroting van de

Provinciale Rekenkamer of uit middelen die PS tot haar beschikking heeft. 

Kosten voor aanpassing van het bemonsteringsregime kunnen uit de lopende middelen voor de

Meeslouwerplas worden gedekt. Programma 1 - Groen en Water (project herinrichting

Meeslouwerplas).

 

Financiële risico’s: 

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat uit een nader onderzoek zal blijken dat vanuit

gezondheidsperspectief nadere maatregelen noodzakelijk zijn. Indien hier echter toch sprake van

is, kan dit tot (aanzienlijke) kosten leiden. 

 

Juridisch kader

n.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Zie onder toelichting voor het college.

3 Proces

 

In de PS-vergadering van 20 februari is het onderzoek naar de meldingen van de grote

concentraties asbest toegezegd. Het college heeft vervolgens besloten tot het laten opstellen van

een feitenrelaas door de E.A.A.. In een brief van 23 juli jl. van het college aan Provinciale Staten

is de voortgang en de afbakening van het feitenrelaas gedeeld. Op 13 december jl. is het

onderzoek aan de provinciesecretaris opgeleverd. 

 

Bijgaande brief aan PS is de reactie van GS op het feitenrelaas. De komende periode wordt het

voorstel voor vervolgonderzoek in overleg met gebiedspartijen verder uitgewerkt en wordt

invulling gegeven aan de lessen in het dossier Meeslouwerplas, die zijn benoemd in de brief aan

PS.

 

4 Participatie

 

In het onlangs gestarte gebiedsoverleg Vlietland wordt over de samenhang van de verschillende

opgaven in het gebied, waaronder Meeslouwerplas gesproken met betrokken partijen en

overheden uit de omgeving. De PS brief is mede gebaseerd op gesprekken met de

gebiedspartijen.
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5 Communicatiestrategie

 

Verondieping van voormalige zandwinplassen zoals de Meeslouwerplas staat sinds een

uitzending van Zembla op donderdag 26 september jl., volop in de schijnwerpers. Met de

omgeving wordt in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland open en

transparant over de ontwikkelingen van de waterkwaliteit gecommuniceerd.

 


