GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-759367577
DOS-2007-0007332

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

15 december 2020

10 januari 2021

Onderwerp
Project Meeslouwerplas, grondwatermonitoring, afronding en visserijonderzoek

Advies
1.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij geïnformeerd worden over
ontwikkelingen in het project Meeslouwerplas over grondwater, uitkomsten van een visserijonderzoek door Sportvisserij Nederland en afronding van het project

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over afronding project Meeslouwerplas met aandacht
voor waterbodem, visserijonderzoek en grondwatermonitoring.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
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1.

GS-brief aan PS

2.

Monitoringsplan grondwaterkwaliteit Vlietland

3.

Stromingsberekeningen Meeslouwerplas

1

Toelichting voor het College

Zie de brief aan PS. Er zijn besprekingen gevoerd voor afronding van het project Meeslouwerplas
met Hoogheemraadschap van Rijnland als bevoegd gezag, de BAM als opdrachtnemer en
vergunninghouder en Provincie Zuid-Holland als opdrachtgever. Hierbij kwam een omissie naar
voren over afspraken voor het monitoren van grondwater. Een losstaande ontwikkeling is de
uitkomst van een visserijonderzoek wegens zorgen over de eetbaarheid van vis uit de
Meeslouwerplas.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag exclusief BTW

: € 0,00

Programma

: Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
N.v.t.
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Voorafgaande besluitvorming

Tien jaar na de eerste verwerking van grond in de Meeslouwerplas, komt er formeel een eind aan
project Meeslouwerplas. Afspraken hiervoor zijn tussen PZH en de BAM vastgelegd in de
Basisovereenkomst uit 2009 en bijbehorend Addendum uit 2018 en in de Nota bodembeheer
Vlietland van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
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Proces

Vanaf 2010 is bagger/grond in de MLP gestort door de BAM. Met de opbrengst zouden geluid-,
natuur- en recreatievoorzieningen worden gerealiseerd in Vlietland. Door ontwikkelingen op de
grondmarkt is dit niet gelukt. In 2016 is er kans gezien de grond vanuit de Rijnlandroute te
benutten om hiermee alsnog de doelstellingen te verwezenlijken. Vanaf 2018 is er grond van de
Rijnlandroute in de Meeslouwerplas verwerkt. De grondaanvoer is begin september 2020
afgerond. Het is nu aan de BAM om aan te tonen dat zij hebben voldaan aan de eisen uit de
opdracht en verleende vergunningen. Hierover voeren PZH, HHR en de BAM gesprekken ten
behoeve van het opleverdossier. De verwachting is dat met het produceren van een
opleverdossier met daarin gegevens over de kwaliteit van de toegepast grond/bagger, de locatie
waar deze is verwerkt en inzicht in de 3D-opbouw van de bodem en oevers zij kunnen aantonen
dat zij hun werk naar behoren hebben uitgevoerd en het Hoogheemraadschap akkoord gaat met
de situatie zoals deze is gerealiseerd.
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Participatie

Het project kent een uitvoeringstermijn van 10 jaar en is de jaren ervoor mede op voordracht van
de omgeving tot stand gekomen.
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Communicatiestrategie

Vooralsnog geen actieve communicatie, zodra het Hoogheemraadschap akkoord is en met de
omgevingspartijen ook tot een afronding is gekomen kan mogelijk worden gecommuniceerd dat
de MLP nu na jarenlange discussie naar tevredenheid is afgerond.

.
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