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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Onafhankelijk onderzoek naar waterbodem in 

Meeslouwerplas

 

Geachte Statenleden, 

Hierbij zenden wij u ter kennisname een afschrift van onze brief aan de gebiedspartijen Vlietland:

 Vereniging vrienden van Vlietland;

 Vogelwerkgroep Vlietland;

 Milieuwerkgroep Leiden;

 Beheerscommissie vogelplas Starrevaart;

 Recreatiecentrum Vlietland.

Wij hebben in augustus 2020 een brief ontvangen waarin genoemde partijen ons verzoeken een

onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van de onderwaterbodem van de

Meeslouwerplas. In de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu van 16 september is verzocht

om een afschrift van de reactie van Gedeputeerde Staten. Hiermee voldoen wij aan uw verzoek.

Omdat de betrokken deskundigen van de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van

Rijnland zelf aangeven geen reden te hebben om te twijfelen aan de kwaliteit van de waterbodem

in de Meeslouwerplas hebben wij besloten niet in te gaan op het verzoek van de gebiedspartijen.

Naast het lopende onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de rol van de provincie bij

het verondiepen van de Meeslouwerplas, zijn in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken

uitgevoerd die te maken hebben met de kwaliteit van het water, toegepast materiaal en

waterbodem in de Meeslouwerplas, zoals:

- (Water-)bodemonderzoeken per aangevoerde partij 2010-2014 door aanleverende

partijen;

- Bodemonderzoeken van de boortunnelgrond en grond uit verdiepte ligging COMOL5

2017-2020;

- Bodemonderzoek SWECO 2016;

- Feitenonderzoek asbest EAA 2019;

- Visserijonderzoek Sportvisserij Nederland 2020;
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- Doorlopende ecologische monitoring Eco-niche 2010-2020 (doorlopend tot en met

2021);

- Doorlopende oppervlaktewaterkwaliteitsmonitoring BAM 2010-2020.

Geen van deze onderzoeken geeft een reden om te twijfelen aan de kwaliteit van de

waterbodem.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

  


